
AM\732961LV.doc PE409.565v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

2008/0013(COD)

8.7.2008

GROZĪJUMI Nr.
39 - 131

Ziņojuma projekts
Avril Doyle
(PE407.778v01-00)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza 
Direktīvu 2003/87/EK, lai pilnveidotu un paplašinātu Kopienas siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 2/85 AM\732961LV.doc

LV

AM_Com_LegReport

Adlib Express Watermark



AM\732961LV.doc 3/85 PE409.565v01-00

LV

Grozījums Nr. 39
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 13. oktobra 
Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un 
groza Padomes Direktīvu Nr. 96/61/EK16, 
ir izveidota Kopienas sistēma siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu 
tirdzniecībai, lai veicinātu siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju rentablu un 
ekonomiski pamatotu samazinājumu.

(1) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 13. oktobra 
Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un 
groza Padomes Direktīvu Nr. 96/61/EK16, 
ir izveidota Kopienas sistēma siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu 
tirdzniecībai, lai veicinātu siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju, neradot 
kaitējumu sabiedrības veselībai  un videi,
rentablu un ekonomiski pamatotu 
samazinājumu.

16 OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp. Direktīva 
grozīta ar Direktīvu 2004/101/EK (OV L 338, 
13.11.2004., 18. lpp.).

16 OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp. Direktīvā 
grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/101/EK 
(OV L 338, 13.11.2004., 18. lpp.).

Or. pl

Pamatojums

Augsts veselības un vides aizsardzības līmenis ir ES prioritāte.

Grozījums Nr. 40
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) ANO Vispārējā konvencija par klimata 
pārmaiņām, ko Eiropas Kopienas vārdā 
apstiprināja ar Padomes 1993. gada 
15. decembra Lēmumu Nr. 94/69/EK, kas 
attiecas uz ANO Vispārējo konvenciju par 

(2) ANO Vispārējā konvencija par klimata 
pārmaiņām, ko Eiropas Kopienas vārdā 
apstiprināja ar Padomes 1993. gada 
15. decembra Lēmumu Nr. 94/69/EK, kas 
attiecas uz ANO Vispārējo konvenciju par 
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klimata pārmaiņām (UNFCCC)17 un tās 
noslēgšanu, ir izveidota ar pamatmērķi 
stabilizēt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
koncentrāciju atmosfērā tādā līmenī, kas 
varētu novērst bīstamu antropogēnisku 
iejaukšanos klimata sistēmā. Lai 
sasniegtu šo mērķi, ikgadējais zemeslodes 
virsmas vidējās temperatūras pieaugums 
nedrīkst pārsniegt 2°C, salīdzinot ar 
pirmsrūpniecības laikmeta līmeni.
Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 
(IPCC) jaunākais novērtējuma ziņojums18

liecina, ka, lai šo mērķi sasniegtu, līdz 
2020. gadam jāsasniedz siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisiju maksimums, kam 
seko emisiju samazinājums. Tas nozīmē, 
ka jāpalielina Kopienas pūliņi emisiju 
samazināšanas jomā un šajā procesā 
nekavējoties jāiesaista attīstītās valstis, kā 
arī jārosina jaunattīstības valstu līdzdalība.

klimata pārmaiņām (UNFCCC)17 un tās 
noslēgšanu, ir izveidota ar pamatmērķi 
stabilizēt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
koncentrāciju atmosfērā. Klimata pārmaiņu 
starpvaldību padomes (IPCC) jaunākais 
novērtējuma ziņojums18 liecina, ka, lai šo 
mērķi sasniegtu, līdz 2020. gadam 
jāsasniedz siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju maksimums, kam seko 
emisiju samazinājums. Tas nozīmē, ka 
jāpalielina Kopienas pūliņi emisiju 
samazināšanas jomā un šajā procesā 
nekavējoties jāiesaista attīstītās valstis, kā 
arī jārosina jaunattīstības valstu līdzdalība.

17 OV L 33, 7.2.1994., 11. lpp.
18 Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 

ceturtais novērtējuma ziņojums, kas pieņemts 
2007. gada 17. novembrī Valensijā (Spānijā) 
un pieejams tīmekļa vietnē www.ipcc.ch. 

17 OV L 33, 7.2.1994., 11. lpp.
18 Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 

ceturtais novērtējuma ziņojums, kas pieņemts 
2007. gada 17. novembrī Valensijā (Spānijā) 
un pieejams tīmekļa vietnē www.ipcc.ch. 

Or. pl

Pamatojums

Saskaņā ar zinātniskiem avotiem  ir iespējams un pat paredzams, ka nav cēloņsakarības starp 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu koncentrāciju atmosfērā un zemeslodes virsmas ikgadējās 
vidējās temperatūras  svārstībām. Ja šis pieņēmums apstiprinātos, izmaksas un zaudējumi 
saistībā ar ilgtemiņa reglamentējošiem pasākumiem, kuri attiecas uz Kopienas ekonomiku, 
nozīmīgu kavētu tās dimnamisku attīstību, nesniedzot reālus ieguvumus, un netieši 
nepieciešamo resursu trūkuma dēļ apgrūtinātu centienus panākt ekoloģiskāku pieeju attiecībā 
uz ekonomiku.
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Grozījums Nr. 41
Anders Wijkman

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) ANO Vispārējā konvencija par klimata 
pārmaiņām, ko Eiropas Kopienas vārdā 
apstiprināja ar Padomes 1993. gada 
15. decembra Lēmumu Nr. 94/69/EK, kas 
attiecas uz ANO Vispārējo konvenciju par 
klimata pārmaiņām (UNFCCC) un tās 
noslēgšanu, ir izveidota ar pamatmērķi 
stabilizēt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
koncentrāciju atmosfērā tādā līmenī, kas 
varētu novērst bīstamu antropogēnisku 
iejaukšanos klimata sistēmā. Lai sasniegtu 
šo mērķi, ikgadējais zemeslodes virsmas 
vidējās temperatūras pieaugums nedrīkst 
pārsniegt 2°C, salīdzinot ar 
pirmsrūpniecības laikmeta līmeni. Klimata 
pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 
jaunākais novērtējuma ziņojums liecina, 
ka, lai šo mērķi sasniegtu, līdz 
2020. gadam jāsasniedz siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisiju maksimums, kam 
seko emisiju samazinājums. Tas nozīmē, 
ka jāpalielina Kopienas pūliņi emisiju 
samazināšanas jomā un šajā procesā 
nekavējoties jāiesaista attīstītās valstis, kā 
arī jārosina jaunattīstības valstu līdzdalība.

(2) ANO Vispārējā konvencija par klimata 
pārmaiņām, ko Eiropas Kopienas vārdā 
apstiprināja ar Padomes 1993. gada
15. decembra Lēmumu Nr. 94/69/EK, kas 
attiecas uz ANO Vispārējo konvenciju par 
klimata pārmaiņām (UNFCCC) un tās 
noslēgšanu, ir izveidota ar pamatmērķi 
stabilizēt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
koncentrāciju atmosfērā tādā līmenī, kas 
varētu novērst bīstamu antropogēnisku 
iejaukšanos klimata sistēmā. Lai sasniegtu 
šo mērķi, ikgadējais zemeslodes virsmas 
vidējās temperatūras pieaugums nedrīkst 
pārsniegt 2°C, salīdzinot ar 
pirmsrūpniecības laikmeta līmeni. Klimata 
pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 
jaunākais novērtējuma ziņojums liecina, 
ka, lai šo mērķi sasniegtu, līdz 
2020. gadam jāsasniedz siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisiju maksimums, kam 
seko emisiju samazinājums. Jaunākie 
zinātniskie atklājumi liecina, ka oglekļa 
dioksīda koncentrācija ir jāsamazina līdz 
350 vienībām uz miljonu, kas nozīmē 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
samazinājumu par 60 % līdz 
2035. gadam.  Tas nozīmē, ka jāpalielina 
Kopienas pūliņi emisiju samazināšanas 
jomā un šajā procesā nekavējoties 
jāiesaista attīstītās valstis, kā arī jārosina 
jaunattīstības valstu līdzdalība.

Or. en

Pamatojums

Tā kā situācija klimata jomā ir daudz nopietnāka nekā  iepriekš paredzēts, —  nesen Zviedrijā 
Tällberg notikušajā  forumā, piedaloties NASA un Stokholmas Vides institūta zinātniekiem, 
ierosināja, ka CO2  līmenis atmosfērā jāsamazina  līdz 350 ppm, lai izvairītos no 
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katastrofālām sekām. Vēl nesen valdīja zinātniska vienprātība par emisiju līmeņa „drošo 
zonu” 450 ppm, kas ļautu izvairīties no sliktākā klimata pārmaiņu scenārija, tomēr jaunākās 
zinātniskās atziņas rāda, ka kritiskais līmenis sākas jau no 350 ppm. Tas nozīmētu SEG 
emisiju samazinājumu vismaz par 60 % līdz 2030. gadam un par 100 % līdz 2050. gadam.

Grozījums Nr. 42
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) ANO Vispārējā konvencija par klimata 
pārmaiņām, ko Eiropas Kopienas vārdā 
apstiprināja ar Padomes 1993. gada 
15. decembra Lēmumu Nr. 94/69/EK, kas 
attiecas uz ANO Vispārējo konvenciju par 
klimata pārmaiņām (UNFCCC) un tās 
noslēgšanu, ir izveidota ar pamatmērķi 
stabilizēt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
koncentrāciju atmosfērā tādā līmenī, kas 
varētu novērst bīstamu antropogēnisku 
iejaukšanos klimata sistēmā. Lai sasniegtu 
šo mērķi, ikgadējais zemeslodes virsmas 
vidējās temperatūras pieaugums nedrīkst 
pārsniegt 2°C, salīdzinot ar
pirmsrūpniecības laikmeta līmeni. Klimata 
pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 
jaunākais novērtējuma ziņojums liecina, 
ka, lai šo mērķi sasniegtu, līdz 
2020. gadam jāsasniedz siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisiju maksimums, kam 
seko emisiju samazinājums. Tas nozīmē, 
ka jāpalielina Kopienas pūliņi emisiju 
samazināšanas jomā un šajā procesā 
nekavējoties jāiesaista attīstītās valstis, kā 
arī jārosina jaunattīstības valstu līdzdalība.

(2) ANO Vispārējā konvencija par klimata 
pārmaiņām, ko Eiropas Kopienas vārdā 
apstiprināja ar Padomes 1993. gada 
15. decembra Lēmumu Nr. 94/69/EK, kas 
attiecas uz ANO Vispārējo konvenciju par 
klimata pārmaiņām (UNFCCC) un tās 
noslēgšanu, ir izveidota ar pamatmērķi 
stabilizēt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
koncentrāciju atmosfērā tādā līmenī, kas 
varētu novērst bīstamu antropogēnisku 
iejaukšanos klimata sistēmā. Lai sasniegtu 
šo mērķi, ikgadējais zemeslodes virsmas 
vidējās temperatūras pieaugums nedrīkst 
pārsniegt 2°C, salīdzinot ar 
pirmsrūpniecības laikmeta līmeni. Klimata 
pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 
jaunākais novērtējuma ziņojums liecina, 
ka, lai šo mērķi sasniegtu, līdz 
2020. gadam jāsasniedz siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisiju maksimums, kam 
seko emisiju samazinājums. Jaunākie 
zinātniskie atklājumi liecina, ka oglekļa 
dioksīda koncentrācija ir jāsamazina līdz 
350 vienībām uz miljonu, kas nozīmē 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
samazinājumu par 60 % līdz 
2030. gadam.   Tas nozīmē, ka jāpalielina 
Kopienas pūliņi emisiju samazināšanas 
jomā un šajā procesā nekavējoties 
jāiesaista attīstītās valstis, kā arī jārosina 
jaunattīstības valstu līdzdalība.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā situācija klimata jomā ir daudz nopietnāka nekā iepriekš paredzēts, — nesen Zviedrijā
Tällberg notikušajā  forumā, piedaloties NASA un Stokholmas Vides institūta zinātniekiem, 
ierosināja, ka CO2   līmenis atmosfērā jāsamazina līdz 350 ppm, lai izvairītos no 
katastrofālām sekām. Vēl nesen valdīja zinātniska vienprātība par emisiju līmeņa „drošo 
zonu” 450 ppm, kas ļautu izvairīties no sliktākā klimata pārmaiņu scenārija, tomēr jaunākās 
zinātniskās atziņas rāda, ka kritiskais līmenis sākas jau no 350 ppm. Tas nozīmētu SEG 
emisiju samazinājumu vismaz par 60 % līdz 2030. gadam un par 100 % līdz 2050. gadam.

Grozījums Nr. 43
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) ANO Vispārējā konvencija par klimata 
pārmaiņām, ko Eiropas Kopienas vārdā 
apstiprināja ar Padomes 1993. gada 
15. decembra Lēmumu Nr. 94/69/EK, kas 
attiecas uz ANO Vispārējo konvenciju par 
klimata pārmaiņām (UNFCCC) un tās 
noslēgšanu, ir izveidota ar pamatmērķi 
stabilizēt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
koncentrāciju atmosfērā tādā līmenī, kas 
varētu novērst bīstamu antropogēnisku 
iejaukšanos klimata sistēmā. Lai sasniegtu 
šo mērķi, ikgadējais zemeslodes virsmas 
vidējās temperatūras pieaugums nedrīkst 
pārsniegt 2°C, salīdzinot ar 
pirmsrūpniecības laikmeta līmeni. Klimata 
pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 
jaunākais novērtējuma ziņojums liecina, 
ka, lai šo mērķi sasniegtu, līdz 
2020. gadam jāsasniedz siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisiju maksimums, kam 
seko emisiju samazinājums. Tas nozīmē, 
ka jāpalielina Kopienas pūliņi emisiju 
samazināšanas jomā un šajā procesā 
nekavējoties jāiesaista attīstītās valstis, kā 
arī jārosina jaunattīstības valstu līdzdalība.

(2) ANO Vispārējā konvencija par klimata 
pārmaiņām, ko Eiropas Kopienas vārdā 
apstiprināja ar Padomes 1993. gada 
15. decembra Lēmumu Nr. 94/69/EK, kas 
attiecas uz ANO Vispārējo konvenciju par 
klimata pārmaiņām (UNFCCC) un tās 
noslēgšanu, ir izveidota ar pamatmērķi 
stabilizēt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
koncentrāciju atmosfērā tādā līmenī, kas 
varētu novērst bīstamu antropogēnisku 
iejaukšanos klimata sistēmā. Lai sasniegtu 
šo mērķi, ikgadējais zemeslodes virsmas 
vidējās temperatūras pieaugums nedrīkst 
pārsniegt 2°C, salīdzinot ar 
pirmsrūpniecības laikmeta līmeni. Klimata 
pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 
jaunākais novērtējuma ziņojums liecina, 
ka, lai šo mērķi sasniegtu, līdz 
2020. gadam jāsasniedz siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisiju maksimums, kam 
seko emisiju samazinājums. Tas nozīmē, 
ka jāpalielina Kopienas pūliņi emisiju 
samazināšanas jomā un šajā procesā 
nekavējoties jāiesaista attīstītās un jaunās 
industrializētās valstis, kā arī jārosina 
jaunattīstības valstu līdzdalība.

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 8/85 AM\732961LV.doc

LV

Or. en

Pamatojums

Tā kā jauno industrializēto valstu radīto emisiju daļa arvien palielinās, par mērķi ir jāizvirza 
šo valstu līdzdalība, ne tikai šādas līdzdalības rosināšana.

Grozījums Nr. 44
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) ANO Vispārējā konvencija par klimata 
pārmaiņām, ko Eiropas Kopienas vārdā 
apstiprināja ar Padomes 1993. gada 
15. decembra Lēmumu Nr. 94/69/EK, kas 
attiecas uz ANO Vispārējo konvenciju par 
klimata pārmaiņām (UNFCCC) un tās 
noslēgšanu, ir izveidota ar pamatmērķi 
stabilizēt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
koncentrāciju atmosfērā tādā līmenī, kas 
varētu novērst bīstamu antropogēnisku 
iejaukšanos klimata sistēmā. Lai sasniegtu 
šo mērķi, ikgadējais zemeslodes virsmas 
vidējās temperatūras pieaugums nedrīkst 
pārsniegt 2°C, salīdzinot ar 
pirmsrūpniecības laikmeta līmeni. Klimata 
pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 
jaunākais novērtējuma ziņojums liecina, 
ka, lai šo mērķi sasniegtu, līdz 
2020. gadam jāsasniedz siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisiju maksimums, kam 
seko emisiju samazinājums. Tas nozīmē, 
ka jāpalielina Kopienas pūliņi emisiju 
samazināšanas jomā un šajā procesā 
nekavējoties jāiesaista attīstītās valstis, kā 
arī jārosina jaunattīstības valstu līdzdalība.

(2) ANO Vispārējā konvencija par klimata 
pārmaiņām, ko Eiropas Kopienas vārdā 
apstiprināja ar Padomes 1993. gada 
15. decembra Lēmumu Nr. 94/69/EK, kas 
attiecas uz ANO Vispārējo konvenciju par 
klimata pārmaiņām (UNFCCC) un tās 
noslēgšanu, ir izveidota ar pamatmērķi 
stabilizēt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
koncentrāciju atmosfērā tādā līmenī, kas 
varētu novērst bīstamu antropogēnisku 
iejaukšanos klimata sistēmā. Lai sasniegtu 
šo mērķi, ikgadējais zemeslodes virsmas 
vidējās temperatūras pieaugums nedrīkst 
pārsniegt 2°C, salīdzinot ar 
pirmsrūpniecības laikmeta līmeni. Klimata 
pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 
jaunākais novērtējuma ziņojums liecina, 
ka, lai šo mērķi sasniegtu, līdz 
2020. gadam jāsasniedz siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisiju maksimums, kam 
seko emisiju samazinājums. Tas nozīmē, 
ka jāpalielina Kopienas pūliņi emisiju 
samazināšanas jomā un šajā procesā 
nekavējoties jāiesaista attīstītās un jaunās 
industrializētās valstis, kā arī jārosina 
jaunattīstības valstu līdzdalība.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā jauno industrializēto valstu emisiju daļa arvien palielinās, par mērķi ir jāizvirza šo 
valstu līdzdalība, ne tikai šādas līdzdalības rosināšana.

Grozījums Nr. 45
Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropadome ir paudusi nelokāmu 
apņemšanos līdz 2020. gadam siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas Kopienā 
samazināt vismaz par 20 %, salīdzinot ar 
1990. gada līmeni, vai pat par 30 %, ja 
citas attīstītās valstis apņemas īstenot 
līdzvērtīgus emisiju samazinājumus, bet 
ekonomiski spēcīgākās jaunattīstības 
valstis apņemas emisijas samazināt 
proporcionāli to saistībām un iespējām. 
Līdz 2050. gadam siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas pasaulē jāsamazina 
vismaz par 50 %, salīdzinot ar 1990. gada 
līmeni. Visām tautsaimniecības nozarēm 
jāsniedz pienācīgs ieguldījums, lai panāktu 
šos emisiju samazinājumus.

(3) Eiropadome ir paudusi nelokāmu 
apņemšanos līdz 2020. gadam siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas Kopienā 
samazināt vismaz par 20 %, salīdzinot ar 
1990. gada līmeni, vai pat par 30 %, ja 
citas attīstītās valstis apņemas īstenot 
līdzvērtīgus emisiju samazinājumus, bet 
ekonomiski spēcīgākās jaunattīstības 
valstis apņemas emisijas samazināt 
proporcionāli to saistībām un iespējām. 
Līdz 2050. gadam siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas pasaulē jāsamazina 
vismaz par 80%, salīdzinot ar 1990. gada 
līmeni. Visām tautsaimniecības nozarēm 
jāsniedz pienācīgs ieguldījums, lai panāktu 
šo emisiju samazinājumus, un uz visiem 
fosilā kurināmā izmantošanas veidiem  
jāattiecas tādām pašām saistībām, lai 
nodrošinātu izmaksu pilnīgu 
atspoguļojumu un pēc iespējas 
samazinātu slogu visā sistēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Caroline Lucas

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropadome ir paudusi nelokāmu (3) Eiropadome ir paudusi nelokāmu 
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apņemšanos līdz 2020. gadam siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas Kopienā 
samazināt vismaz par 20 %, salīdzinot ar 
1990. gada līmeni, vai pat par 30 %, ja 
citas attīstītās valstis apņemas īstenot 
līdzvērtīgus emisiju samazinājumus, bet 
ekonomiski spēcīgākās jaunattīstības 
valstis apņemas emisijas samazināt 
proporcionāli to saistībām un iespējām. 
Līdz 2050. gadam siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas pasaulē jāsamazina 
vismaz par 50 %, salīdzinot ar 1990. gada 
līmeni. Visām tautsaimniecības nozarēm 
jāsniedz pienācīgs ieguldījums, lai panāktu 
šos emisiju samazinājumus.

apņemšanos līdz 2020. gadam siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas Kopienā 
samazināt vismaz par 20 %, salīdzinot ar 
1990. gada līmeni, vai pat par 30 %, ja 
citas attīstītās valstis apņemas īstenot 
līdzvērtīgus emisiju samazinājumus, bet 
ekonomiski spēcīgākās jaunattīstības 
valstis apņemas emisijas samazināt 
proporcionāli to saistībām un iespējām. Tā 
arī ir atzinusi, ka līdz  2050. gadam 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
pasaulē jāsamazina  vismaz par 50 %, 
salīdzinot ar 1990. gada līmeni, un ka 
attīstītajām valstīm arī turpmāk 
jāuzņemas vadība, apņemoties kopīgi 
samazināt emisijas par 60 % līdz 80 %.
Visām tautsaimniecības nozarēm, tostarp 
kuģniecības un aviācijas nozarēm,
jāsniedz pienācīgs ieguldījums, lai panāktu 
šos emisiju samazinājumus. Iekļaujoties 
Kopienas sistēmā, aviācijas nozare sniedz 
ieguldījumu emisiju samazināšanā par 20 
vai 30 %. Līdz Kopienas sistēmā tiek 
iekļauta kuģniecības nozare, kam jānotiek 
ne vēlāk kā 2015. gadā, kuģniecības 
nozares radītās emisijas jāiekļauj lēmumā 
par dalībvalstu darbību, lai izpildītu 
Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju samazināšanas saistības līdz 
2020. gadam.

Or. en

Pamatojums

Referenta ierosinātajam grozījumam Nr. 3 pievieno industrializēto valstu mērķi no 
2007. gada marta Eiropadomes  sanāksmes secinājumiem.

Grozījums Nr. 47
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropadome ir paudusi nelokāmu 
apņemšanos līdz 2020. gadam siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas Kopienā 
samazināt vismaz par 20 %, salīdzinot ar 
1990. gada līmeni, vai pat par 30 %, ja 
citas attīstītās valstis apņemas īstenot 
līdzvērtīgus emisiju samazinājumus, bet 
ekonomiski spēcīgākās jaunattīstības 
valstis apņemas emisijas samazināt 
proporcionāli to saistībām un iespējām. 
Līdz 2050. gadam siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas pasaulē jāsamazina 
vismaz par 50 %, salīdzinot ar 1990. gada 
līmeni. Visām tautsaimniecības nozarēm 
jāsniedz pienācīgs ieguldījums, lai panāktu 
šos emisiju samazinājumus.

(3) Eiropadome ir paudusi nelokāmu 
apņemšanos līdz 2020. gadam siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisijas Kopienā 
samazināt vismaz par 20 %, salīdzinot ar 
1990. gada līmeni, vai pat par 30 %, ja 
citas attīstītās valstis apņemas īstenot 
līdzvērtīgus emisiju samazinājumus, bet 
ekonomiski spēcīgākās jaunattīstības 
valstis apņemas emisijas samazināt 
proporcionāli to saistībām un iespējām. 
Līdz 2050. gadam siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas pasaulē jāsamazina 
vismaz par 50 %, salīdzinot ar 1990. gada 
līmeni. Visām tautsaimniecības nozarēm, 
tostarp kuģniecības un aviācijas nozarēm,
jāsniedz pienācīgs ieguldījums, lai panāktu 
šos emisiju samazinājumus. Iekļaujoties 
Kopienas sistēmā, aviācijas nozare sniedz 
ieguldījumu emisiju samazināšanā par 20 
vai 30 % (ja pārējās attīstītās valstis un 
citi lielākie siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju radītāji pievienojas 
nākamajam starptautiskajam 
nolīgumam). Līdz Kopienas sistēmā tiek 
iekļauta kuģniecības nozare, kam jānotiek 
ne vēlāk kā 2015. gadā, kuģniecības 
nozares radītās emisijas jāiekļauj lēmumā 
par dalībvalstu darbību, lai izpildītu 
Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju samazināšanas saistības līdz 
2020. gadam.

Or. en

Pamatojums

Precizēšanas labad.
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Grozījums Nr. 48
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai sekmētu šo ilgtermiņa mērķu 
sasniegšanu, ir lietderīgi nospraust 
prognozējamu kursu to emisiju 
samazināšanai, ko rada Kopienas sistēmā 
iekļautās iekārtas. Lai izmaksu ziņā 
lietderīgi īstenotu Kopienas apņemšanos
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
samazināt par vismaz 20 %, salīdzinot ar 
1990. gada līmeni, jāpanāk, ka šādām 
iekārtām piešķirto emisiju kvotu apjoms 
2020. gadā ir par 21 % zemāks nekā šo 
iekārtu emisiju līmenis 2005. gadā.

(4) Lai sekmētu ilgtermiņa mērķu 
sasniegšanu, ir lietderīgi nospraust 
prognozējamu kursu to emisiju 
samazināšanai, ko rada Kopienas sistēmā 
iekļautās iekārtas. Lai izmaksu ziņā 
lietderīgi īstenotu siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas samazinājumu par 
vismaz 40 %, salīdzinot ar 1990. gada 
līmeni, jāpanāk, ka šādām iekārtām 
piešķirto emisiju kvotu apjoms tiek 
attiecīgi piemērots nozarēm, kas ietvertas 
Kopienas sistēmā, uzņemoties trīs 
trešdaļas no emisiju samazinājuma 
mērķa, ar pārbaudīto emisiju kopapjomu 
2005. gadā, kad šis mērķis ir noteikts.

Or. en

Pamatojums

Vēl nesen valdīja zinātniska vienprātība par emisiju līmeņa „drošo zonu” 450 ppm, kas ļautu 
izvairīties no sliktākā klimata pārmaiņu scenārija, tomēr jaunākās zinātniskās atziņas rāda, 
ka kritiskais līmenis sākas jau no 350 ppm. Tas nozīmētu SEG emisiju samazinājumu vismaz 
par 60 % līdz 2030. gadam un par 100 % līdz 2050. gadam. Lai to izdarītu paredzamā un 
rentablā veidā, 2020. gada emisiju samazināšanas mērķim ir jābūt vērienīgākam.

Grozījums Nr. 49
Caroline Lucas

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai sekmētu šo ilgtermiņa mērķu 
sasniegšanu, ir lietderīgi nospraust 
prognozējamu kursu to emisiju 
samazināšanai, ko rada Kopienas sistēmā 

(4) Lai sekmētu šo ilgtermiņa mērķu 
sasniegšanu, ir lietderīgi nospraust 
prognozējamu kursu to emisiju 
samazināšanai, ko rada Kopienas sistēmā 
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iekļautās iekārtas. Lai izmaksu ziņā 
lietderīgi īstenotu Kopienas apņemšanos 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
samazināt par vismaz 20 %, salīdzinot ar 
1990. gada līmeni, jāpanāk, ka šādām 
iekārtām piešķirto emisiju kvotu apjoms 
2020. gadā ir par 21 % zemāks nekā šo 
iekārtu emisiju līmenis 2005. gadā.

iekļautās iekārtas. Lai izmaksu ziņā 
lietderīgi īstenotu Kopienas apņemšanos 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
samazināt par vismaz 30%, salīdzinot ar 
1990. gada līmeni, jāpanāk, ka šādām 
iekārtām piešķirto emisiju kvotu apjoms 
2020. gadā ir par -30% zemāks nekā šo 
iekārtu emisiju līmenis 2005. gadā. Ne 
vēlāk kā līdz 2010. gada 30. jūnijam 
Komisijai jānosaka emisiju kvotu kopējais 
apjoms 2020. gadam, kā arī to kvotu 
sadalījums, kuras  pārdos izsolē starp 
dalībvalstīm, un lineārais samazinājuma 
koeficients attiecībā pret pārbaudīto 
emisiju līmeni 2005. gadā.

Or. en

Pamatojums

Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 4. novērtējuma ziņojumā secināts,— lai būtu 
50 % iespēja panākt, ka sasilšana nepārsniegs  +2C,  industrializētājām valstīm līdz 
2020. gadam ir jāsamazina emisijas  par 25 % līdz 40 % salīdzinājumā 1990. gada līmeni un 
papildus savu emisiju samazināšanai jāpalīdz dalībniekiem, kas nav minēti I pielikumā.  Jo 
ilgāka kavēšanās, jo dārgākas kļūs samazināšanas  izmaksas, tādēļ ES būtu jāuzņemas 30%  
samazinājuma mērķis kā sākuma  punkts Kopienas pasākumiem.

Grozījums Nr. 50
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai sekmētu šo ilgtermiņa mērķu 
sasniegšanu, ir lietderīgi nospraust 
prognozējamu kursu to emisiju 
samazināšanai, ko rada Kopienas sistēmā 
iekļautās iekārtas. Lai izmaksu ziņā 
lietderīgi īstenotu Kopienas apņemšanos 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
samazināt par vismaz 20 %, salīdzinot ar 
1990. gada līmeni, jāpanāk, ka šādām 
iekārtām piešķirto emisiju kvotu apjoms 
2020. gadā ir par 21 % zemāks nekā šo 

(4) Lai sekmētu šo ilgtermiņa mērķu 
sasniegšanu, ir lietderīgi nospraust 
prognozējamu kursu to emisiju 
samazināšanai, ko rada Kopienas sistēmā 
iekļautās iekārtas. Lai izmaksu ziņā 
lietderīgi īstenotu Kopienas apņemšanos 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
samazināt par vismaz 20 %, salīdzinot ar 
1990. gada līmeni, jāpanāk, ka šādām 
iekārtām piešķirto emisiju kvotu apjoms 
2020. gadā ir par 21 % zemāks nekā šo 
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iekārtu emisiju līmenis 2005. gadā. iekārtu emisiju līmenis 2005. gadā, kas ir 
apmēram par 30 % zemāk salīdzinājumā 
ar 1990. gada līmeni.

Or. en

Pamatojums

Parasti atsauces gads 1990. gads. Tāpēc uz šo gadu arī jāatsaucas, norādot aptuveno 
procentuālo CO2 emisiju samazinājumu, kādu ES sasniegs laikā līdz 2020. gadam. Tas ir 
īpaši svarīgi starptautiskajās sarunās, kur ES ir jāparāda savi sasniegumi laikā kopš 
1990. gada. Arī 2008. gada 15. maija uzklausīšanā EP tika minēts 30 % rādītājs.

Grozījums Nr. 51
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai sekmētu šo ilgtermiņa mērķu 
sasniegšanu, ir lietderīgi nospraust 
prognozējamu kursu to emisiju 
samazināšanai, ko rada Kopienas sistēmā 
iekļautās iekārtas. Lai izmaksu ziņā 
lietderīgi īstenotu Kopienas apņemšanos 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
samazināt par vismaz 20 %, salīdzinot ar 
1990. gada līmeni, jāpanāk, ka šādām 
iekārtām piešķirto emisiju kvotu apjoms 
2020. gadā ir par 21 % zemāks nekā šo 
iekārtu emisiju līmenis 2005. gadā.

(4) Lai sekmētu šo ilgtermiņa mērķu 
sasniegšanu, ir lietderīgi nospraust 
prognozējamu kursu to emisiju 
samazināšanai, ko rada Kopienas sistēmā 
iekļautās iekārtas. Lai izmaksu ziņā 
lietderīgi īstenotu Kopienas apņemšanos 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
samazināt par vismaz 20 %, salīdzinot ar 
1990. gada līmeni, jāpanāk, ka šādām 
iekārtām piešķirto emisiju kvotu apjoms 
2020. gadā ir par 21 % zemāks nekā šo 
iekārtu emisiju līmenis 2005. gadā. 
Attiecībā uz siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju iespējamu samazinājumu 
par 30 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni, šādām iekārtām piešķirto emisiju 
kvotu apjoms  ir jānosaka līdz 2009. gada 
30. jūnijam.

Or. en

Pamatojums

Noteikt 30 % mērķi ir nepieciešams gadījumā, ja starptautiskais nolīgums tiek panākts 
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2009. gadā. 2009. gada 30. jūnijā (2010. gadā kā minēts pašreizējā priekšlikumā) Komisija 
arī ir noteikusi, kurās enerģētikas nozarēs vai apakšnozarēs varētu būt CO2 emisiju pārvirze.

Grozījums Nr. 52
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai sekmētu šo ilgtermiņa mērķu 
sasniegšanu, ir lietderīgi nospraust 
prognozējamu kursu to emisiju 
samazināšanai, ko rada Kopienas sistēmā 
iekļautās iekārtas. Lai izmaksu ziņā 
lietderīgi īstenotu Kopienas apņemšanos 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
samazināt par vismaz 20 %, salīdzinot ar 
1990. gada līmeni, jāpanāk, ka šādām 
iekārtām piešķirto emisiju kvotu apjoms 
2020. gadā ir par 21 % zemāks nekā šo 
iekārtu emisiju līmenis 2005. gadā.

(4) Lai sekmētu šo ilgtermiņa mērķu 
sasniegšanu, ir lietderīgi nospraust 
prognozējamu kursu to emisiju 
samazināšanai, ko rada Kopienas sistēmā 
iekļautās iekārtas. Lai izmaksu ziņā 
lietderīgi īstenotu Kopienas apņemšanos 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
samazināt par vismaz 20 %, salīdzinot ar 
1990. gada līmeni, jāpanāk, ka šādām 
iekārtām piešķirto emisiju kvotu apjoms 
2020. gadā ir par 21 % zemāks nekā šo 
iekārtu emisiju līmenis 2005. gadā. Lai par 
20 % līdz 30 % samazinātu šīs pakāpes 
apjomu, būtu lietderīgi nekavējoties 
noteikt 25 % lielu emisiju samazināšanas 
mērķi atbilstoši ES ETS.

Or. nl

Grozījums Nr. 53
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer Fjellner, Holger 
Krahmer, Peter Liese, Miroslav Ouzký, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai sekmētu šo ilgtermiņa mērķu 
sasniegšanu, ir lietderīgi nospraust 
prognozējamu kursu to emisiju 
samazināšanai, ko rada Kopienas sistēmā 
iekļautās iekārtas. Lai izmaksu ziņā 
lietderīgi īstenotu Kopienas apņemšanos 

(4) Lai sekmētu šo ilgtermiņa mērķu 
sasniegšanu, ir lietderīgi nospraust 
prognozējamu kursu to emisiju 
samazināšanai, ko rada Kopienas sistēmā 
iekļautās iekārtas. Lai izmaksu ziņā 
lietderīgi īstenotu Kopienas apņemšanos 
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siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
samazināt par vismaz 20 %, salīdzinot ar 
1990. gada līmeni, jāpanāk, ka šādām 
iekārtām piešķirto emisiju kvotu apjoms 
2020. gadā ir par 21 % zemāks nekā šo 
iekārtu emisiju līmenis 2005. gadā.

siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
samazināt par vismaz 20 %, salīdzinot ar 
1990. gada līmeni, jāpanāk, ka šādām 
iekārtām piešķirto emisiju kvotu apjoms 
2020. gadā ir par 21 % zemāks nekā šo 
iekārtu emisiju līmenis 2005. gadā, kas ir 
par vairāk nekā 30 % zemāks nekā 
1990. gada līmenis

Or. en

Pamatojums

Parasti atsauces gads 1990. gads. Tāpēc uz šo gadu arī jāatsaucas, norādot aptuveno 
procentuālo CO2  emisiju samazinājumu, kādu ES sasniegs laikā līdz 2020. gadam. Tas ir 
īpaši svarīgi starptautiskajās sarunās, kur ES ir jāparāda savi sasniegumi laikā kopš 
1990. gada. Arī 2008. gada 15. maija uzklausīšanā EP tika minēts 30 % rādītājs.

Grozījums Nr. 54
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai Kopienas sistēmu padarītu 
noteiktāku un paredzamāku, ir jākonkretizē 
noteikumi, lai palielinātu Kopienas 
sistēmas devumu centienos panākt 
vispārēju emisiju samazinājumu par vairāk 
nekā 20 %, sevišķi ņemot vērā 
Eiropadomes izvirzīto mērķi līdz 
2020. gadam samazināt emisijas pat par 
30 %, kas saskaņā ar zinātnes atziņām ir 
vajadzīgs, lai novērstu bīstamas klimata 
pārmaiņas.

(5) Lai Kopienas sistēmu padarītu 
noteiktāku un paredzamāku, ir jākonkretizē 
noteikumi, lai palielinātu Kopienas 
sistēmas devumu centienos panākt 
vispārēju emisiju samazinājumu par vairāk 
nekā 40%, sevišķi ņemot vērā tāda emisiju 
samazinājuma panākšanu, kas saskaņā ar 
zinātnes atziņām ir vajadzīgs, lai novērstu 
bīstamas klimata pārmaiņas.

Or. en

Pamatojums

Vēl nesen valdīja zinātniska vienprātība par emisiju līmeņa „drošo zonu” 450 ppm, kas ļautu 
izvairīties no sliktākā klimata pārmaiņu scenārija, tomēr jaunākās zinātniskās atziņas rāda, 
ka kritiskais līmenis sākas jau no 350 ppm. Tas nozīmētu SEG emisiju samazinājumu vismaz 
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par 60 % līdz 2030. gadam un par 100 % līdz 2050. gadam. Lai to izdarītu paredzamā un 
rentablā veidā, 2020. gada emisiju samazināšanas mērķim ir jābūt vērienīgākam.

Grozījums Nr. 55
Caroline Lucas

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai Kopienas sistēmu padarītu 
noteiktāku un paredzamāku, ir jākonkretizē 
noteikumi, lai palielinātu Kopienas 
sistēmas devumu centienos panākt 
vispārēju emisiju samazinājumu par vairāk 
nekā 20 %, sevišķi ņemot vērā 
Eiropadomes izvirzīto mērķi līdz 
2020. gadam samazināt emisijas pat par
30 %, kas saskaņā ar zinātnes atziņām ir 
vajadzīgs, lai novērstu bīstamas klimata 
pārmaiņas.

(5) Lai Kopienas sistēmu padarītu 
noteiktāku un paredzamāku, ir jākonkretizē 
noteikumi, lai palielinātu Kopienas 
sistēmas devumu centienos panākt 
vispārēju emisiju samazinājumu par vairāk 
nekā 30%, sevišķi ņemot vērā 
Eiropadomes izvirzīto mērķi līdz 
2020. gadam samazināt emisijas, kas 
saskaņā ar zinātnes atziņām ir vajadzīgs, lai 
novērstu bīstamas klimata pārmaiņas.

Or. en

Pamatojums

Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 4. novērtējuma ziņojumā secināts, lai būtu 
50 % iespēja panākt, ka sasilšana nepārsniegs  +2C,  industrializētājām valstīm līdz 
2020. gadam ir jāsamazina emisijas  par 25 % līdz 40 % salīdzinājumā 1990. gada līmeni un 
papildus savu emisiju samazināšanai jāpalīdz dalībniekiem, kas nav minēti I pielikumā. Jo 
ilgāka kavēšanās, jo dārgākas kļūs samazināšanas izmaksas, tādēļ ES būtu jāuzņemas 30 % 
samazinājuma mērķis kā sākuma punkts Kopienas pasākumiem.

Grozījums Nr. 56
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai Kopienas sistēmu padarītu 
noteiktāku un paredzamāku, ir jākonkretizē 

(5) Lai Kopienas sistēmu padarītu 
noteiktāku un paredzamāku, pēc 
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noteikumi, lai palielinātu Kopienas 
sistēmas devumu centienos panākt 
vispārēju emisiju samazinājumu par vairāk 
nekā 20 %, sevišķi ņemot vērā 
Eiropadomes izvirzīto mērķi līdz 
2020. gadam samazināt emisijas pat par 
30 %, kas saskaņā ar zinātnes atziņām ir 
vajadzīgs, lai novērstu bīstamas klimata 
pārmaiņas.

starptautiskā nolīguma noslēgšanas ir 
jākonkretizē noteikumi, lai palielinātu 
Kopienas sistēmas devumu centienos 
panākt vispārēju emisiju samazinājumu par 
vairāk nekā 20 %, sevišķi ņemot vērā 
Eiropadomes izvirzīto mērķi līdz 
2020. gadam samazināt emisijas pat par 
30 %, kas saskaņā ar zinātnes atziņām ir 
vajadzīgs, lai novērstu bīstamas klimata 
pārmaiņu sekas, ar nosacījumu, ka arī 
citas attīstītās valstis apņemas līdzvērtīgi 
samazināt emisijas, un saimnieciski 
vairāk attīstītās jaunattīstības valstis dod 
ieguldījumu, kas atbilst to saistībām un 
spējām. Ir jānodrošina taisnīgs un uz 
zinātniskiem datiem balstīts sloga 
dalījums starp Kopienas sistēmu un citām 
ekonomikas nozarēm.

Or. en

Pamatojums

Jebkuram turpmākam samazinājumam Eiropas Savienībā jābūt saistītam ar atbilstošiem
pasākumiem tajās valstīs, attiecībā uz kurām iespējama oglekļa emisiju pārvirze. Tas ir 
saskaņā ar ES Padomes prezidentūras sanāksmes, kura notika 2008. gada 8. un 9. martā, 
secinājumiem. Zinātniski pamatotas prasības samazināt emisijas var mainīties, palielinoties 
izpratnei. Ir jānodrošina taisnīgs un uz zinātniskiem datiem balstīts sloga dalījums starp 
Kopienas sistēmu un citām ekonomikas nozarēm.

Grozījums Nr. 57
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai Kopienas sistēmu padarītu 
noteiktāku un paredzamāku, ir jākonkretizē 
noteikumi, lai palielinātu Kopienas 
sistēmas devumu centienos panākt 
vispārēju emisiju samazinājumu par vairāk 
nekā 20 %, sevišķi ņemot vērā 
Eiropadomes izvirzīto mērķi līdz 

(5) Lai Kopienas sistēmu padarītu 
noteiktāku un paredzamāku, ir jākonkretizē 
noteikumi, lai palielinātu Kopienas 
sistēmas devumu centienos panākt 
vispārēju emisiju samazinājumu par vairāk 
nekā 20 %, sevišķi ņemot vērā 
Eiropadomes izvirzīto mērķi līdz 
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2020. gadam samazināt emisijas pat par 
30 %, kas saskaņā ar zinātnes atziņām ir 
vajadzīgs, lai novērstu bīstamas klimata 
pārmaiņas.

2020. gadam samazināt emisijas pat par 
30 %, kas saskaņā ar zinātnes atziņām ir 
vajadzīgs, lai novērstu bīstamas klimata 
pārmaiņu sekas, ar nosacījumu, ka arī 
citas attīstītās valstis apņemas līdzvērtīgi 
samazināt emisijas, un saimnieciski 
vairāk attīstītās jaunattīstības valstis dod 
ieguldījumu, kas atbilst to saistībām un 
spējām. Ir jānodrošina taisnīgs un uz 
zinātniskiem datiem balstīts sloga 
dalījums starp Kopienas sistēmu un citām 
ekonomikas nozarēm.

Or. en

Pamatojums

Jebkuram turpmākam samazinājumam Eiropas Savienībā jābūt saistītam ar atbilstošiem 
pasākumiem tajās valstīs, attiecībā uz kurām iespējama oglekļa emisiju pārvirze. Tas ir 
saskaņā ar ES Padomes prezidentūras sanāksmes, kura notika 2008. gada 8. un 9. martā, 
secinājumiem. Zinātniski pamatotas prasības samazināt emisijas var mainīties, palielinoties 
izpratnei. Ir jānodrošina taisnīgs un uz zinātniskiem datiem balstīts sloga dalījums starp 
Kopienas sistēmu un citām ekonomikas nozarēm.

Grozījums Nr. 58
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai Kopienas sistēmu padarītu 
noteiktāku un paredzamāku, ir jākonkretizē 
noteikumi, lai palielinātu Kopienas 
sistēmas devumu centienos panākt 
vispārēju emisiju samazinājumu par vairāk 
nekā 20 %, sevišķi ņemot vērā 
Eiropadomes izvirzīto mērķi līdz 
2020. gadam samazināt emisijas pat par 
30 %, kas saskaņā ar zinātnes atziņām ir 
vajadzīgs, lai novērstu bīstamas klimata 
pārmaiņas.

(5) Lai Kopienas sistēmu padarītu 
noteiktāku un paredzamāku, ir jākonkretizē 
noteikumi, lai palielinātu Kopienas 
sistēmas devumu centienos panākt 
vispārēju emisiju samazinājumu par vairāk 
nekā 20 %, sevišķi ņemot vērā 
Eiropadomes izvirzīto mērķi līdz 
2020. gadam samazināt emisijas pat par 
30 %, kas saskaņā ar zinātnes atziņām ir 
vajadzīgs, lai novērstu bīstamas klimata 
pārmaiņas. Ja ir noteikts emisiju 
samazināšanas mērķis par 30 %, 
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vispasaules emisiju samazināšana ir 
jāanalizē, ņemot vērā trešās valstis. 
Centieni ir jāvelta  tam, lai,  pamatojoties 
uz zinātniskiem datiem, nodrošinātu 
taisnīgu sloga sadalījumu starp Kopienas 
sistēmu un citām ekonomikas nozarēm.

Or. pl

Pamatojums

Ievērojot 2007. gada 8. un 9. marta Eiropadomes prezidentūras sanāksmes secinājumus, 
turpmākai emisiju samazināšanai Eiropas Savienībā ir jāatbilst salīdzināmiem pasākumiem, 
kurus veikušas tās trešās valstis, kurās ir augts CO2 emisiju līmenis. Jauni atklājumi var radīt 
šaubas par zinātniski pamatotu nepieciešamību samazināt emisijas. Jāveic pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka pamatojoties uz zinātniskiem datiem, slogs tiek taisnīgi sadalīts starp tām 
nozarēm, kuras ir ietvertas emisiju tirdzniecībās sistēmā, un tām valstīm, kuras tajā nav 
ietvertas.

Grozījums Nr. 59
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai Kopienas sistēmu padarītu 
noteiktāku un paredzamāku, ir jākonkretizē 
noteikumi, lai palielinātu Kopienas 
sistēmas devumu centienos panākt 
vispārēju emisiju samazinājumu par vairāk 
nekā 20 %, sevišķi ņemot vērā 
Eiropadomes izvirzīto mērķi līdz 
2020. gadam samazināt emisijas pat par 
30 %, kas saskaņā ar zinātnes atziņām ir 
vajadzīgs, lai novērstu bīstamas klimata 
pārmaiņas.

(5) Lai Kopienas sistēmu padarītu 
noteiktāku un paredzamāku, ir jākonkretizē 
noteikumi, lai palielinātu Kopienas 
sistēmas devumu centienos panākt 
vispārēju emisiju samazinājumu par vairāk 
nekā 20 %, sevišķi ņemot vērā 
Eiropadomes izvirzīto mērķi līdz 
2020. gadam samazināt emisijas pat par 
30 %, kas pēc dažu zinātnieku uzskatiem
ir vajadzīgs, lai novērstu klimata 
pārmaiņas.

Or. pl

Pamatojums

Ne visi zinātniski atbalsta nepierādīto tēzi par cilvēka darbības rezultātā radušos siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju ciešo saistību ar novērotām klimata pārmaiņām.  Ir nopietni 
iemesli uzskatīt, ka novērtās klimata pārmaiņas var saistīt ar dabas izraisītiem  vai citiem 
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faktoriem.

Grozījums Nr. 60
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Jaunākie zinātniskie atklājumi
liecina, ka, lai novērstu bīstamu 
antropogēnu ietekmi uz klimata sistēmu, 
oglekļa dioksīda koncentrācija ir 
jāsamazina līdz 350 vienībām uz miljonu, 
kas nozīmē, ka Kopienas iekšzemes 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķim jābūt 40% līdz 
2020. gadam un 60% līdz 2030. gadam 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Šo 
mērķi un saistības ir jāpanāk sarunās par 
nākamo starptautisko nolīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai gan pirmajā tirdzniecības posmā 
gūtā pieredze liecina, ka Kopienas sistēmai 
ir potenciāls, un emisiju kvotu valsts 
sadales plānu noslēgšana otrajam 
tirdzniecības periodam ļaus panākt 
ievērojamus emisiju samazinājumus līdz 
2012. gadam, pārskatā konstatēts, ka katrā 
ziņā jāizveido saskaņotāka emisiju 
tirdzniecības sistēma, lai lietderīgāk 
izmantotu ieguvumus no emisiju 
tirdzniecības, novērstu traucējumus iekšējā 
tirgū un sekmētu emisiju tirdzniecības 
sistēmu savstarpēju sasaisti. Turklāt 

(7) Lai gan pirmajā tirdzniecības posmā 
gūtā pieredze liecina, ka Kopienas sistēmai 
ir potenciāls, un emisiju kvotu valsts 
sadales plānu noslēgšana otrajam 
tirdzniecības periodam ļaus panākt 
ievērojamus emisiju samazinājumus līdz 
2012. gadam, pārskatā konstatēts, ka katrā 
ziņā jāizveido saskaņotāka emisiju 
tirdzniecības sistēma, lai lietderīgāk 
izmantotu ieguvumus no emisiju 
tirdzniecības, novērstu traucējumus iekšējā 
tirgū un sekmētu emisiju tirdzniecības 
sistēmu savstarpēju sasaisti.
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jānodrošina lielāka paredzamība un 
jāpaplašina sistēmas darbības joma, to 
attiecinot uz jaunām nozarēm un gāzēm, 
lai dotu spēcīgākus signālus par oglekļa 
cenām, kas savukārt stimulētu 
nepieciešanos ieguldījumus, un lai 
sniegtu jaunas emisiju samazināšanas 
iespējas, kas savukārt ļaus pazemināt 
emisiju samazināšanas izmaksas un 
palielināt sistēmas efektivitāti.

Or. pl

Pamatojums

Zinātniski nav noteikuši klimatu pārmaiņu iemeslus. Tāpēc nav pamatojuma, lai sistēmas 
obligāto darbības jomu attiecinātu uz jaunām nozarēm un gāzēm.

Grozījums Nr. 62
Patrick Louis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Koku audzēšana un jo īpaši 
mežrūpniecība un mežrūpniecības 
izstrādājumu ražošana ir ļoti labs oglekļa 
uztveršanas un uzglabāšanas veids. 
Turklāt, koksnes izmantošana fosilās 
enerģijas vietā palīdz cīnīties pret 
siltumnīcefektu. Īsāk sakot, meži ir īstas 
dabiskas oglekļa krātuves, taču tajās 
uzkrātais ogleklis nonāk atmosfērā, ja 
mežus izcērt un nodedzina. Tādēļ, lai 
mazinātu klimata pārmaiņu sekas, ir 
jāizveido mežu aizsardzības pasākumi.

Or. fr

Pamatojums

Zināms, ka 20 % no siltumnīcefekta gāzu emisijām rada pārmaiņas zemes izmantošanā (īpaši 
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mežu izciršana tropiskajos apgabalos). Kā piemēru var minēt to, ka tikai mežu izciršanas dēļ 
vien ik gadu siltumnīcu efektu gāzu emisiju apjoms ir līdzvērtīgs 6000 miljoniem tonnu CO2. 
Tikai Francijā vien tiek uzglabāti 15,6 miljoni tonnu oglekļa un uztverti 10 % no 
siltumnīcefekta gāzu emisijām. Tiek lēsts, ka tas atbilst 14 miljonus tonnu oglekļa. Bez mežiem 
un koksnes izmantošanas Francijas oglekļa emisiju daudzums būtu par 108 tonnām lielāks, 
proti, emisiju daudzums būtu par 20 % lielāks.

Grozījums Nr. 63
Patrick Louis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Tā kā ar mežu palīdzību ir iespējams 
ievērojami samazināt globālās sasilšanas 
ietekmi, jāveido stimuli tādai 
mežsaimniecības nozares izmantošanai un 
attīstībai, kas nemazina citas funkcijas, ko 
meži pilda.

Or. fr

Pamatojums

Klimata pārmaiņu starpvaldību padome savā 2007. gada ziņojumā teikts, ka ilgtermiņā 
vislielāko labumu attiecībā uz klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu dos ilgtspējīga meža 
pārvaldības stratēģija, kuras mērķis ir saglabāt nemainīgu vai palielināt mežos uzkrātā 
oglekļa apjomu, vienlaikus ik gadu no meža izmantošanas nodrošinot noturīgu koksnes, 
kokšķiedras vai enerģijas ieguvi”. Eiropas Parlamenta 2007. gada 15. novembra rezolūcijā 
Komisija aicināta ETS iekļaut vairākas ar mežsaimniecību saistītas darbības. 

Grozījums Nr. 64
Patrick Louis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Direktīva 2003/87/EK un Direktīva 
2004/101/EK, ar kuru groza Direktīvu 
2003/87/EK, jāsaskaņo ar Kioto protokola 
noteikumiem par zemes izmantošanu, 
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pārmaiņām zemes izmantošanā un 
mežsaimniecības darbībām (LULUCF).

Or. fr

Pamatojums

Kioto protokols paredz skaitliskus siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķus B 
pielikumā uzskaitītajām rūpnieciski attīstītajām valstīm. Vairākos pantos minētas LULUCF 
darbības, kas saistītas ar zemes izmantošanu, pārmaiņām zemes izmantošanā un 
mežsaimniecību, proti, apmežošanu, mežu atjaunošanu, mežu apsaimniekošanu, aramzemes 
un ganību apsaimniekošanu un veģetācijas atjaunošanu.

Grozījums Nr. 65
Patrick Louis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) ES emisiju kvotu tirdzniecības 
sistēmas un Kioto protokola uz projektiem 
balstītajiem mehānismiem ir jābūt 
visaptveroši saistītiem ar tām LULUCF 
darbībām, kuras ietilpst 
Direktīvas 2003/87/EK darbības jomā.

Or. fr

Pamatojums

2004. gada 27. oktobra Direktīva 2004/101/EK, ar kuru groza Direktīvu 2003/87/EK, 
neattiecas uz mežsaimniecību un lauksaimniecību, un šīs nozares neietilpst tās darbības jomā.
Mežsaimniecības nozares pārstāvji un vairākas vides aizsardzības organizācijas uzskata, ka 
LULUCF darbības ir jāiekļauj ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā. Viņi norāda uz to, ka 
šīm darbībām ir izšķiroša ietekme uz klimata pārmaiņām – 20 % no visas pasaules 
siltumnīcefekta gāzu emisijām rada mežu izciršana. LULUCF darbību iekļaušana šajā 
sistēmā būtu arī līdzeklis ilgtspējīgas attīstības veicināšanai rūpnieciski neattīstītajās valstīs.
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Grozījums Nr. 66
Patrick Louis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8c) Komisijai ir jāapsver, kā, ņemot vērā 
Bali konferencē pieņemtos ieteikumus un 
tehnikas attīstību, LULUCF darbības 
saskaņot ar Direktīvas 2003/87/EK un 
Direktīvas 2004/101/EK, ar kuru groza 
Direktīvu 2003/87/EK, darbības jomu. Ne 
vēlāk kā līdz 2008. gada beigām tai 
jāiesniedz attiecīgs likumdošanas 
priekšlikums Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. fr

Pamatojums

Some Member States are critical of the Commission’s failure to give sufficient reasons for its 
decision to exclude LULUCF activities from the scope of the EU ETS and regret that the 
Commission made such a choice. This is evident from the European Council conclusions of 9 
March 2007 and from Parliament’s resolution of 15 November 2007 on the Bali Conference 
on Climate Change, which both called on the Commission to consider whether LULUCF 
activities might be incorporated into the EU ETS. Taking these activities into account in 
developing countries would open up quite a substantial source of funding that would help to 
protect biodiversity and rehabilitate degraded forests.

Grozījums Nr. 67
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Kopienas sistēma ir jāpaplašina un 
jāattiecina uz citām iekārtām, ja šo iekārtu 
radīto emisiju monitoringu un pārbaudi 
iespējams veikt un par tām ziņot ar tādu 
pašu precizitāti, kā paredzēts pašlaik 
piemērojamās prasībās par monitoringu, 

(9) Kopienas sistēma ir jāpaplašina un 
jāattiecina uz citām iekārtām, ja šo iekārtu 
radīto emisiju monitoringu un pārbaudi par 
pamatotām administratīvajām izmaksām
iespējams veikt un par tām ziņot ar tādu 
pašu precizitāti, kā paredzēts pašlaik 
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ziņošanu un pārbaudi. piemērojamās prasībās par monitoringu, 
ziņošanu un pārbaudi.

Or. en

Pamatojums

Apsvērums — “ir jāpaplašina”— ir pārāk vispārējs.  Jāpaplašina ir tikai tad, ja 
administratīvās izmaksas ir  ierobežotas.

Grozījums Nr. 68
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Lai gan autotransporta un kuģošanas 
nozarē siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas joprojām palielinās, ir vajadzīga 
sīkāka analīze, tostarp visaptveroša 
izmaksu un ieguvumu analīze, lai 
Komisija varētu izlemt, vai emisiju 
tirdzniecība ir visatbilstīgākais līdzeklis šo 
jautājumu risināšanai.  Turklāt Komisijai 
ir jāpieņem lēmums, kura emisiju 
tirdzniecības sistēma attiecībā uz 
minētajām nozarēm ir visefektīvākā:  ES 
ETS vai atsevišķa sistēma (kura var būt 
saistīta vai nevar būt saistīta ar ES ETS).  
Tāpēc autotransporta un kuģošanas 
radītās emisijas šajā priekšlikumā nav 
aplūkotas.  Komisija 2010. gadā iesniegs 
priekšlikumu, kurā norādīs vai šīs nozares 
ir jāiekļauj vai nav jāiekļauj ES ETS. 

Or. nl

Pamatojums

Komisijai ir jānosaka,—  vai kuģošanas un autotransporta nozaru iekļaušana ES ETS būtu 
efektīva un vai atsevišķas emisiju sistēmas izveide dotu lielākus ieguvumus.
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Grozījums Nr. 69
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ja ir ieviesti līdzvērtīgi siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšanas pasākumi (sevišķi nodokļu 
pasākumi) attiecībā uz nelielām iekārtām, 
kuru emisijas nepārsniedz 10 000 tonnu 
CO2 gadā, ir vajadzīga procedūra, lai 
dalībvalstis šādas nelielas iekārtas varētu 
izslēgt no emisiju tirdzniecības sistēmas, 
kamēr vien tiek piemēroti minētie 
pasākumi. Šādas robežvērtības 
piemērošana ir visizdevīgākā no 
administratīvo izmaksu samazināšanas 
viedokļa, proti, administratīvās 
vienkāršības dēļ ir iespējams samazināt 
administratīvās izmaksas par katru no 
sistēmas izslēgto CO2 tonnu. Tā kā kvotas 
vairs nepiešķirs uz pieciem gadiem un tā kā 
ir jāuzlabo noteiktība un paredzamība, 
jāparedz noteikumi par to, cik bieži 
jāpārskata siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu atļaujas.

(10) Ja ir ieviesti līdzvērtīgi siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšanas pasākumi (sevišķi nodokļu 
pasākumi) attiecībā uz nelielām 
stacionārām iekārtām, kuru emisijas 
nepārsniedz 10 000 tonnu CO2 gadā, ir 
vajadzīga procedūra, lai dalībvalstis šādas 
nelielas stacionāras iekārtas varētu izslēgt 
no emisiju tirdzniecības sistēmas, kamēr 
vien tiek piemēroti minētie pasākumi. 
Šādas robežvērtības piemērošana ir 
visizdevīgākā no administratīvo izmaksu 
samazināšanas viedokļa, proti, 
administratīvās vienkāršības dēļ ir 
iespējams samazināt administratīvās 
izmaksas par katru no sistēmas izslēgto 
CO2 tonnu. Tā kā kvotas vairs nepiešķirs 
uz pieciem gadiem un tā kā ir jāuzlabo 
noteiktība un paredzamība, jāparedz 
noteikumi par to, cik bieži jāpārskata 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu atļaujas.

Or. en

Pamatojums

Labs ierosinājums, lai varētu izslēgt  nelielas iekārtas, bet ierosinātais 10 000 tonnu slieksnis 
CO2 emisijām gadā ir jāizmanto, lai aviācijas un kuģošanas nozares paliktu ārpus ES ETS. 
Lielākoties atsevišķu gaisa kuģu radītās emisijas būs mazākas. Tāpēc labākā izvēle ir atsauce 
uz stacionārām iekārtām. Attiecībā uz aviācijas nozari, gaisa kuģa operators nevis gaisa 
kuģis ir izraudzīts kā atbildīgā struktūra. Attiecībā uz kuģošanas nozari, ir atsevišķi 
iebildumi, ka kuģim ir jābūt atbildīgajai struktūrai, bet kuģa radītās emisijas varētu būt 
mazākas par 10 000 tonnām CO2 gadā.
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Grozījums Nr. 70
Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ja ir ieviesti līdzvērtīgi siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšanas pasākumi (sevišķi nodokļu 
pasākumi) attiecībā uz nelielām iekārtām, 
kuru emisijas nepārsniedz 10 000 tonnu 
CO2 gadā, ir vajadzīga procedūra, lai 
dalībvalstis šādas nelielas iekārtas varētu 
izslēgt no emisiju tirdzniecības sistēmas, 
kamēr vien tiek piemēroti minētie 
pasākumi. Šādas robežvērtības 
piemērošana ir visizdevīgākā no 
administratīvo izmaksu samazināšanas 
viedokļa, proti, administratīvās 
vienkāršības dēļ ir iespējams samazināt 
administratīvās izmaksas par katru no 
sistēmas izslēgto CO2 tonnu. Tā kā kvotas 
vairs nepiešķirs uz pieciem gadiem un tā kā 
ir jāuzlabo noteiktība un paredzamība, 
jāparedz noteikumi par to, cik bieži 
jāpārskata siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu atļaujas.

(10) Ja ir ieviesti līdzvērtīgi siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšanas pasākumi (sevišķi nodokļu 
pasākumi) attiecībā uz nelielām iekārtām, 
kuru emisijas nepārsniedz 50 000 tonnu 
CO2 gadā, ir vajadzīga procedūra, lai 
dalībvalstis šādas nelielas iekārtas varētu 
izslēgt no emisiju tirdzniecības sistēmas, 
kamēr vien tiek piemēroti minētie 
pasākumi. Šādas robežvērtības 
piemērošana ir visizdevīgākā no 
administratīvo izmaksu samazināšanas 
viedokļa, proti, administratīvās 
vienkāršības dēļ ir iespējams samazināt 
administratīvās izmaksas par katru no 
sistēmas izslēgto CO2 tonnu. Tā kā kvotas 
vairs nepiešķirs uz pieciem gadiem un tā kā 
ir jāuzlabo noteiktība un paredzamība, 
jāparedz noteikumi par to, cik bieži 
jāpārskata siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu atļaujas.

Or. en

Pamatojums

Nelielu emisiju iekārtu — zem 50 000 tonnām — līdzdalība nav rentabla, jo monitoringa un 
paziņošanas slogs atbilstīgi ETS standartiem un administratīvās izmaksas par atļauju 
pārsniedz ekoloģiskos ieguvumus naudas izteiksmē. vienlaikus ar to, ka joprojām tiktu ietverti 
95 % ETS nozaru emisiju, šī 50 000 t robežvērtība novērstu smago ETS slogu aptuveni 75 % 
iekārtām” (2007. gada EVA ziņojums).
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Grozījums Nr. 71
Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ja ir ieviesti līdzvērtīgi siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšanas pasākumi (sevišķi nodokļu 
pasākumi) attiecībā uz nelielām iekārtām, 
kuru emisijas nepārsniedz 10 000 tonnu 
CO2 gadā, ir vajadzīga procedūra, lai 
dalībvalstis šādas nelielas iekārtas varētu 
izslēgt no emisiju tirdzniecības sistēmas, 
kamēr vien tiek piemēroti minētie 
pasākumi. Šādas robežvērtības 
piemērošana ir visizdevīgākā no 
administratīvo izmaksu samazināšanas 
viedokļa, proti, administratīvās 
vienkāršības dēļ ir iespējams samazināt 
administratīvās izmaksas par katru no 
sistēmas izslēgto CO2 tonnu. Tā kā kvotas 
vairs nepiešķirs uz pieciem gadiem un tā kā 
ir jāuzlabo noteiktība un paredzamība, 
jāparedz noteikumi par to, cik bieži 
jāpārskata siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu atļaujas.

(10) Ja ir ieviesti līdzvērtīgi siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšanas pasākumi (sevišķi nodokļu 
pasākumi) attiecībā uz nelielām iekārtām, 
kuru emisijas nepārsniedz 25 000 tonnu 
CO2 gadā, ir vajadzīga procedūra, lai 
dalībvalstis šādas nelielas iekārtas varētu 
izslēgt no emisiju tirdzniecības sistēmas, 
kamēr vien tiek piemēroti minētie 
pasākumi. Tomēr šādām nelielām 
iekārtām jāļauj palikt Kopienas sistēmā.
Šādas robežvērtības piemērošana ir 
visizdevīgākā no administratīvo izmaksu 
samazināšanas viedokļa, proti, 
administratīvās vienkāršības dēļ ir 
iespējams samazināt administratīvās 
izmaksas par katru no sistēmas izslēgto 
CO2 tonnu. Tā kā kvotas vairs nepiešķirs 
uz pieciem gadiem un tā kā ir jāuzlabo 
noteiktība un paredzamība, jāparedz 
noteikumi par to, cik bieži jāpārskata 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu atļaujas.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi samazināt administratīvo slogo nelielām emisiju iekārtām. Ja tiek piemēroti 
līdzvērtīgi pasākumi siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanai, nelielām 
emisiju iekārtām ir jādod izvēlē iesaistīties vai neiesaistīties ETS. Nelielas emisiju iekārtas ir 
ievērojama daļa no iekārtām, uz kurām attiecas ETS, lai gan tās rada tikai 2,5 % no kopējā 
emisiju daudzuma.
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Grozījums Nr. 72
Anne Ferreira

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ja ir ieviesti līdzvērtīgi siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšanas pasākumi (sevišķi nodokļu 
pasākumi) attiecībā uz nelielām iekārtām, 
kuru emisijas nepārsniedz 10 000 tonnu 
CO2 gadā, ir vajadzīga procedūra, lai 
dalībvalstis šādas nelielas iekārtas varētu 
izslēgt no emisiju tirdzniecības sistēmas, 
kamēr vien tiek piemēroti minētie 
pasākumi. Šādas robežvērtības 
piemērošana ir visizdevīgākā no 
administratīvo izmaksu samazināšanas 
viedokļa, proti, administratīvās 
vienkāršības dēļ ir iespējams samazināt
administratīvās izmaksas par katru no 
sistēmas izslēgto CO2 tonnu. Tā kā kvotas 
vairs nepiešķirs uz pieciem gadiem un tā kā 
ir jāuzlabo noteiktība un paredzamība, 
jāparedz noteikumi par to, cik bieži 
jāpārskata siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu atļaujas. 

(10) Ja ir ieviesti līdzvērtīgi siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšanas pasākumi (sevišķi nodokļu 
pasākumi) attiecībā uz nelielām iekārtām, 
kuru emisijas nepārsniedz 25 000 tonnu 
CO2 gadā, ir vajadzīga procedūra, lai 
dalībvalstis šādas nelielas iekārtas varētu 
izslēgt no emisiju tirdzniecības sistēmas, 
kamēr vien tiek piemēroti minētie 
pasākumi. Šādas robežvērtības 
piemērošana ir ekonomiski visizdevīgākā  
izvēle no administratīvo izmaksu 
samazināšanas viedokļa par katru no 
sistēmas izslēgto CO2 tonnu. Tā kā kvotas 
vairs nepiešķirs uz pieciem gadiem un tā kā 
ir jāuzlabo noteiktība un paredzamība, 
jāparedz noteikumi par to, cik bieži 
jāpārskata siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu atļaujas.

Or. fr

Pamatojums

L'évaluation d'impact de la Commission a montré que les coûts administratifs de la directive 
ETS pourraient être 300 fois plus importants pour les petits émetteurs comme les hôpitaux et 
les universités si on les compare aux émissions des émetteurs importants comme les 
industriels. Dans le cadre d'exigences par rapport à des mesures nationales de réduction 
équivalentes de CO2, le fait de permettre à ces installations d'être exclu de la directive ETS 
tient compte de leurs particularités et de leurs besoins spécifiques en tant que petits émetteurs 
de trouver des options économiques plus avantageuses et des choix efficaces, sans 
compromettre les objectifs environnementaux de la directive ETS.
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Grozījums Nr. 73
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ja ir ieviesti līdzvērtīgi siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšanas pasākumi (sevišķi nodokļu 
pasākumi) attiecībā uz nelielām iekārtām, 
kuru emisijas nepārsniedz 10 000 tonnu 
CO2 gadā, ir vajadzīga procedūra, lai 
dalībvalstis šādas nelielas iekārtas varētu 
izslēgt no emisiju tirdzniecības sistēmas, 
kamēr vien tiek piemēroti minētie 
pasākumi. Šādas robežvērtības 
piemērošana ir visizdevīgākā no 
administratīvo izmaksu samazināšanas 
viedokļa, proti, administratīvās 
vienkāršības dēļ ir iespējams samazināt 
administratīvās izmaksas par katru no 
sistēmas izslēgto CO2 tonnu. Tā kā kvotas 
vairs nepiešķirs uz pieciem gadiem un tā kā 
ir jāuzlabo noteiktība un paredzamība, 
jāparedz noteikumi par to, cik bieži 
jāpārskata siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu atļaujas.

(10) Ja ir ieviesti līdzvērtīgi siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšanas pasākumi (sevišķi nodokļu 
pasākumi) attiecībā uz nelielām iekārtām, 
kuru emisijas nepārsniedz 25 000 tonnu 
CO2 gadā, ir vajadzīga procedūra, lai 
dalībvalstis šādas nelielas iekārtas varētu 
izslēgt no emisiju tirdzniecības sistēmas, 
kamēr vien tiek piemēroti minētie 
pasākumi. Šādas robežvērtības 
piemērošana ir visizdevīgākā no 
administratīvo izmaksu samazināšanas 
viedokļa, proti, administratīvās 
vienkāršības dēļ ir iespējams samazināt 
administratīvās izmaksas par katru no 
sistēmas izslēgto CO2 tonnu. Tā kā kvotas 
vairs nepiešķirs uz pieciem gadiem un tā kā 
ir jāuzlabo noteiktība un paredzamība, 
jāparedz noteikumi par to, cik bieži 
jāpārskata siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu atļaujas. Attiecībā uz iekārtām, kuras 
ir izslēgtas no Kopienas sistēmas, no 
2013. gada 1. janvāra tām piešķiramo 
kvotu daudzumu pielāgo „uz leju” 
atbilstoši attiecīgajam daudzumam.

Or. en

Pamatojums

Paaugstinot emisiju apjoma robežvērtību līdz 25 000 tonnām, sistēmas administratīvo slogu
atvieglos 6300 nelielām iekārtām (4200 iekārtu vietā), bet kopējais emisijas apjoms 
samazināsies  tikai par 2,4%. Tomēr ir nepieciešams veikt kopējās maksimālās robežas 
atbilstošu lejupejošu korekciju.

Grozījums Nr. 74
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Peter 
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Liese, Christofer Fjellner, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Alojz Peterle

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ja ir ieviesti līdzvērtīgi siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšanas pasākumi (sevišķi nodokļu 
pasākumi) attiecībā uz nelielām iekārtām, 
kuru emisijas nepārsniedz 10 000 tonnu 
CO2 gadā, ir vajadzīga procedūra, lai 
dalībvalstis šādas nelielas iekārtas varētu 
izslēgt no emisiju tirdzniecības sistēmas, 
kamēr vien tiek piemēroti minētie 
pasākumi. Šādas robežvērtības 
piemērošana ir visizdevīgākā no 
administratīvo izmaksu samazināšanas 
viedokļa, proti, administratīvās 
vienkāršības dēļ ir iespējams samazināt 
administratīvās izmaksas par katru no 
sistēmas izslēgto CO2 tonnu. Tā kā kvotas 
vairs nepiešķirs uz pieciem gadiem un tā kā 
ir jāuzlabo noteiktība un paredzamība, 
jāparedz noteikumi par to, cik bieži 
jāpārskata siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu atļaujas.

(10) Ja ir ieviesti līdzvērtīgi siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšanas pasākumi (sevišķi nodokļu 
pasākumi) attiecībā uz nelielām iekārtām, 
kuru emisijas nepārsniedz 25 000 tonnu 
CO2 gadā, ir vajadzīga procedūra, lai 
dalībvalstis šādas nelielas iekārtas varētu 
izslēgt no emisiju tirdzniecības sistēmas, 
kamēr vien tiek piemēroti minētie 
pasākumi. Šādas robežvērtības 
piemērošana ir visizdevīgākā no 
administratīvo izmaksu samazināšanas 
viedokļa, proti, administratīvās 
vienkāršības dēļ ir iespējams samazināt 
administratīvās izmaksas par katru no 
sistēmas izslēgto CO2 tonnu. Tā kā kvotas 
vairs nepiešķirs uz pieciem gadiem un tā kā 
ir jāuzlabo noteiktība un paredzamība, 
jāparedz noteikumi par to, cik bieži 
jāpārskata siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu atļaujas.

Or. en

Pamatojums

Ar pāreju uz robežvērtību 25 000 tonnu CO2  gadā būs iespēja samazināt kopējo dalībnieku 
skaitu līdz 55 %, vienlaikus samazinot tikai 2,4 % emisiju daudzuma, uz ko attiecas ETS.

Grozījums Nr. 75
John Bowis, John Purvis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ja ir ieviesti līdzvērtīgi siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju 

(10) Ja ir ieviesti līdzvērtīgi siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju 
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samazināšanas pasākumi (sevišķi nodokļu 
pasākumi) attiecībā uz nelielām iekārtām, 
kuru emisijas nepārsniedz 10 000 tonnu 
CO2 gadā, ir vajadzīga procedūra, lai 
dalībvalstis šādas nelielas iekārtas varētu 
izslēgt no emisiju tirdzniecības sistēmas, 
kamēr vien tiek piemēroti minētie 
pasākumi. Šādas robežvērtības 
piemērošana ir visizdevīgākā no 
administratīvo izmaksu samazināšanas 
viedokļa, proti, administratīvās 
vienkāršības dēļ ir iespējams samazināt 
administratīvās izmaksas par katru no 
sistēmas izslēgto CO2 tonnu. Tā kā kvotas 
vairs nepiešķirs uz pieciem gadiem un tā kā 
ir jāuzlabo noteiktība un paredzamība, 
jāparedz noteikumi par to, cik bieži 
jāpārskata siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu atļaujas.

samazināšanas pasākumi (sevišķi nodokļu 
pasākumi) attiecībā uz nelielām iekārtām, 
kuru emisijas nepārsniedz 25 000 tonnu 
CO2 gadā, ir vajadzīga procedūra, lai 
dalībvalstis šādas nelielas iekārtas varētu 
izslēgt no emisiju tirdzniecības sistēmas, 
kamēr vien tiek piemēroti minētie 
pasākumi. Šādas robežvērtības 
piemērošana ir visizdevīgākā no 
administratīvo izmaksu samazināšanas 
viedokļa, proti, administratīvās 
vienkāršības dēļ ir iespējams samazināt 
administratīvās izmaksas par katru no 
sistēmas izslēgto CO2 tonnu. Tā kā kvotas 
vairs nepiešķirs uz pieciem gadiem un tā kā 
ir jāuzlabo noteiktība un paredzamība, 
jāparedz noteikumi par to, cik bieži 
jāpārskata siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu atļaujas.

Or. en

Pamatojums

Komisijas veiktajā ietekmes novērtējumā ir atzīts, ka ir rentabli atļaut iekārtām, kuru CO2
emisijas apjoms gadā ir mazāks nekā  25 000 tonnu,  attiekties no līdzdalības  ES ETS.
Nelielās iekārtas netiek atbrīvotas no saistībām samazināt emisijas apjomu, tomēr 
samazinājumu var panākt, izmantojot metodes, kuras nerada tik lielu slogu.  

Grozījums Nr. 76
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ja ir ieviesti līdzvērtīgi siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšanas pasākumi (sevišķi nodokļu 
pasākumi) attiecībā uz nelielām iekārtām, 
kuru emisijas nepārsniedz 10 000 tonnu 
CO2 gadā, ir vajadzīga procedūra, lai 
dalībvalstis šādas nelielas iekārtas varētu 
izslēgt no emisiju tirdzniecības sistēmas, 

(10) Ja ir ieviesti līdzvērtīgi siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšanas pasākumi (sevišķi nodokļu 
pasākumi) attiecībā uz nelielām iekārtām, 
kuru emisijas nepārsniedz 25 000 tonnu 
CO2 gadā, ir vajadzīga procedūra, lai 
dalībvalstis šādas nelielas iekārtas varētu 
izslēgt no emisiju tirdzniecības sistēmas, 
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kamēr vien tiek piemēroti minētie 
pasākumi. Šādas robežvērtības 
piemērošana ir visizdevīgākā no 
administratīvo izmaksu samazināšanas 
viedokļa, proti, administratīvās 
vienkāršības dēļ ir iespējams samazināt 
administratīvās izmaksas par katru no 
sistēmas izslēgto CO2 tonnu. Tā kā kvotas 
vairs nepiešķirs uz pieciem gadiem un tā kā 
ir jāuzlabo noteiktība un paredzamība, 
jāparedz noteikumi par to, cik bieži 
jāpārskata siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu atļaujas.

kamēr vien tiek piemēroti minētie 
pasākumi. Šādas robežvērtības 
piemērošana ir visizdevīgākā no 
administratīvo izmaksu samazināšanas 
viedokļa, proti, administratīvās 
vienkāršības dēļ ir iespējams samazināt 
administratīvās izmaksas par katru no 
sistēmas izslēgto CO2 tonnu. Tā kā kvotas 
vairs nepiešķirs uz pieciem gadiem un tā kā 
ir jāuzlabo noteiktība un paredzamība, 
jāparedz noteikumi par to, cik bieži 
jāpārskata siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu atļaujas.

Or. en

Pamatojums

Ar pāreju uz robežvērtību 25 000 tonnu CO2  gadā būs iespēja samazināt kopējo dalībnieku 
skaitu līdz 55 %, vienlaikus samazinot tikai 2,4 % emisiju daudzuma, uz ko attiecas ETS.

Grozījums Nr. 77
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Kopienas kvotu kopapjomam, ko 
aprēķina 2008. —2012. g. perioda vidū, 
lineāri jāsamazinās, lai emisiju 
tirdzniecības sistēma nodrošinātu 
pakāpenisku un prognozējamu emisiju 
samazinājumu laika gaitā. Ik gadus kvotas 
samazinās par 1,74 % no kvotu apjoma, ko 
dalībvalstis piešķīrušas saskaņā ar 
Komisijas lēmumiem par kvotu valsts 
sadales plāniem 2008.–2012. gadam; tā 
panāks, ka ar Kopienas sistēmas 
starpniecību izmaksu ziņā lietderīgi tiks 
sekmēta Kopienas mērķa sasniegšana —
līdz 2020. gadam samazināt kopējās 
emisijas par vismaz 20 %. 

(11) Kopienas kvotu kopapjomam, ko 
aprēķina 2008. —2012. g. perioda vidū, 
lineāri jāsamazinās, lai emisiju 
tirdzniecības sistēma nodrošinātu 
pakāpenisku un prognozējamu emisiju 
samazinājumu laika gaitā. Ik gadus kvotas 
samazinās par 2 % no kvotu apjoma, ko 
dalībvalstis piešķīrušas saskaņā ar 
Komisijas lēmumiem par kvotu valsts 
sadales plāniem 2008.–2012. gadam; tā 
panāks, ka ar Kopienas sistēmas 
starpniecību izmaksu ziņā lietderīgi tiks 
sekmēta Kopienas mērķa sasniegšana —
līdz 2020. gadam samazināt kopējās 
emisijas par vismaz 25 %. 
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Or. nl

Grozījums Nr. 78
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Kopienas kvotu kopapjomam, ko 
aprēķina 2008. —2012. g. perioda vidū, 
lineāri jāsamazinās, lai emisiju 
tirdzniecības sistēma nodrošinātu 
pakāpenisku un prognozējamu emisiju 
samazinājumu laika gaitā. Ik gadus kvotas 
samazinās par 1,74 % no kvotu apjoma, 
ko dalībvalstis piešķīrušas saskaņā ar 
Komisijas lēmumiem par kvotu valsts 
sadales plāniem 2008.–2012. gadam; tā 
panāks, ka ar Kopienas sistēmas 
starpniecību izmaksu ziņā lietderīgi tiks 
sekmēta Kopienas mērķa sasniegšana —
līdz 2020. gadam samazināt kopējās 
emisijas par vismaz 20 %.

(11) Kopienas kvotu kopapjomam, ko 
aprēķina 2008. —2012. g. perioda vidū, 
lineāri jāsamazinās, lai emisiju 
tirdzniecības sistēma nodrošinātu 
pakāpenisku un prognozējamu emisiju 
samazinājumu laika gaitā. Apjomu 
samazina, piemērojot lineāru koeficientu, 
salīdzinot to ar gada vidējo kvotu
kopapjomu, ko dalībvalstis piešķīrušas 
saskaņā ar Komisijas lēmumiem par kvotu 
valsts sadales plāniem 2008.–2012. gadam; 
tā panāks, ka ar Kopienas sistēmas 
starpniecību izmaksu ziņā lietderīgi tiks 
sekmēts — līdz 2020. gadam samazināt 
kopējās emisijas par vismaz 40 %. 

Or. en

Pamatojums

Vēl nesen valdīja zinātniska vienprātība par emisiju līmeņa „drošo zonu” 450 ppm, kas ļautu 
izvairīties no sliktākā klimata pārmaiņu scenārija, tomēr jaunākās zinātniskās atziņas rāda, 
ka kritiskais līmenis sākas jau no 350 ppm. Tas nozīmētu SEG emisiju samazinājumu vismaz 
par 60 % līdz 2030. gadam un par 100 % līdz 2050. gadam. Lai to izdarītu paredzamā un 
rentablā veidā, 2020. gada emisiju samazināšanas mērķim ir jābūt vērienīgākam. 
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Grozījums Nr. 79
Anders Wijkman

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Kopienas kvotu kopapjomam, ko 
aprēķina 2008. —2012. g. perioda vidū, 
lineāri jāsamazinās, lai emisiju 
tirdzniecības sistēma nodrošinātu 
pakāpenisku un prognozējamu emisiju 
samazinājumu laika gaitā. Ik gadus kvotas 
samazinās par 1,74 % no kvotu apjoma, 
ko dalībvalstis piešķīrušas saskaņā ar 
Komisijas lēmumiem par kvotu valsts 
sadales plāniem 2008.–2012. gadam; tā 
panāks, ka ar Kopienas sistēmas 
starpniecību izmaksu ziņā lietderīgi tiks 
sekmēta Kopienas mērķa sasniegšana —
līdz 2020. gadam samazināt kopējās 
emisijas par vismaz 20 %.

(11) Kopienas kvotu kopapjomam, ko 
aprēķina 2008. —2012. g. perioda vidū, 
lineāri jāsamazinās, lai emisiju 
tirdzniecības sistēma nodrošinātu 
pakāpenisku un prognozējamu emisiju 
samazinājumu laika gaitā. Ar Kopienas 
sistēmas starpniecību izmaksu ziņā 
lietderīgi jāsekmē Kopienas mērķa 
sasniegšana — līdz 2020. gadam samazināt 
kopējās emisijas vismaz par 30 %.
Komisijai 2010. gadā jāiesniedz šim 
samazinājumam atbilstošs lineārais 
koeficients.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Caroline Lucas

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Kopienas kvotu kopapjomam, ko 
aprēķina 2008. —2012. g. perioda vidū, 
lineāri jāsamazinās, lai emisiju 
tirdzniecības sistēma nodrošinātu 
pakāpenisku un prognozējamu emisiju 
samazinājumu laika gaitā. Ik gadus kvotas 
samazinās par 1,74 % no kvotu apjoma, 
ko dalībvalstis piešķīrušas saskaņā ar 
Komisijas lēmumiem par kvotu valsts 
sadales plāniem 2008.–2012. gadam; tā 
panāks, ka ar Kopienas sistēmas 
starpniecību izmaksu ziņā lietderīgi tiks 

(11) Kopienas kvotu kopapjomam, ko 
aprēķina 2008. —2012. g. perioda vidū, 
lineāri jāsamazinās, lai emisiju 
tirdzniecības sistēma nodrošinātu 
pakāpenisku un prognozējamu emisiju 
samazinājumu laika gaitā. Ik gadus kvotu 
samazinājums jānosaka  attiecībā uz 
pārbaudītām emisijām un tam  jāatbilst 
tādām līmenim, ka ar Kopienas sistēmas 
starpniecību izmaksu ziņā lietderīgi tiks 
sekmēta Kopienas mērķa sasniegšana —
līdz 2020. gadam samazināt kopējās 
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sekmēta Kopienas mērķa sasniegšana —
līdz 2020. gadam samazināt kopējās 
emisijas par vismaz 20 %.

emisijas par vismaz 30 %.

Or. en

Pamatojums

Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 4. novērtējuma ziņojumā secināts, lai būtu 
50 % iespēja panākt, ka sasilšana nepārsniegs  +2C,  industrializētājām valstīm līdz 
2020. gadam ir jāsamazina emisijas  par 25 % līdz 40 % salīdzinājumā 1990. gada līmeni un 
papildus savu emisiju samazināšanai jāpalīdz dalībniekiem, kas nav minēti I pielikumā. Jo 
ilgāka kavēšanās, jo dārgākas kļūs samazināšanas izmaksas, tādēļ ES būtu jāuzņemas 30 % 
samazinājuma mērķis kā sākuma punkts Kopienas pasākumiem.

Grozījums Nr. 81
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Kopienas kvotu kopapjomam, ko 
aprēķina 2008. —2012. g. perioda vidū, 
lineāri jāsamazinās, lai emisiju 
tirdzniecības sistēma nodrošinātu 
pakāpenisku un prognozējamu emisiju 
samazinājumu laika gaitā. Ik gadus kvotas 
samazinās par 1,74 % no kvotu apjoma, ko 
dalībvalstis piešķīrušas saskaņā ar 
Komisijas lēmumiem par kvotu valsts 
sadales plāniem 2008.–2012. gadam; tā 
panāks, ka ar Kopienas sistēmas
starpniecību izmaksu ziņā lietderīgi tiks 
sekmēta Kopienas mērķa sasniegšana —
līdz 2020. gadam samazināt kopējās 
emisijas par vismaz 20 %. 

(11) Kopienas kvotu kopapjomam, ko 
aprēķina 2008. —2012. g. perioda vidū, 
jāsamazinās, lai emisiju tirdzniecības 
sistēma nodrošinātu pakāpenisku un 
prognozējamu emisiju samazinājumu laika 
gaitā. Ik gadus kvotas samazinās par 
1,74 % no kvotu apjoma, ko dalībvalstis 
piešķīrušas saskaņā ar Komisijas 
lēmumiem par kvotu valsts sadales plāniem 
2008.–2012. gadam; tā panāks, ka ar 
Kopienas sistēmas starpniecību izmaksu 
ziņā lietderīgi tiks sekmēta Kopienas 
mērķa sasniegšana — līdz 2020. gadam 
samazināt kopējās emisijas par vismaz 
20 %. 

Or. pl

Pamatojums

Pamatojoties uz ekonomiskās efektivitātes principu, kā attēlots diagrammās, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzi emisiju samazinājums nav iespējams. Lineāri var attēlot tikai vispārējo 
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tendenci.

Grozījums Nr. 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Tādējādi Kopienas sistēmas aptvertajā 
sektorā izdosies 2020. gadā panākt emisiju 
samazinājumu par 21 % (salīdzinot ar 
2005. gadā reģistrēto līmeni), ierēķinot gan 
to, ka 2008.–2012. g. periodā ir paplašināta 
piemērošanas joma, salīdzinot ar 2005.–
2007. gada periodu, gan emisiju datus 
tirdzniecības sektorā 2005. gadā, ko 
izmantoja, lai izvērtētu Bulgārijas un 
Rumānijas kvotu valsts sadales plānu 
2008.–2012. gadam; tas nozīmē, ka 
2020. gadā piešķirs ne vairāk kā 
1720 miljonus kvotu. Precīzu emisiju 
daudzumu aprēķinās pēc tam, kad 
dalībvalstis būs piešķīrušas kvotas saskaņā 
ar Komisijas lēmumiem par kvotu valsts 
sadales plāniem 2008.–2012. g. periodā, jo, 
lai varētu piešķirt kvotas dažām iekārtām, 
bija jāapstiprina un jāpārbauda šo iekārtu 
radītās emisijas. Kas būs piešķirtas kvotas 
2008.–2012. gada periodam, Komisija 
publiski paziņos, kāds ir Kopienas emisiju 
kopapjoms. Kopienas emisiju kopapjoms ir 
jākoriģē, lai tiktu ņemtas vērā iekārtas, kas 
Kopienas sistēmā iekļautas 2008.–
2012. gada periodā vai no 2013. gada.

(12)  Tādējādi Kopienas sistēmas 
aptvertajā sektorā izdosies 2020. gadā 
panākt samazinājumu par 41 % , salīdzinot 
ar 1990. gada līmeni, Kopienas sistēmā 
iekļautajām nozarēm apņemoties divas 
trešdaļas no emisiju samazinājuma un 
pārbaudītajām emisijām 2005. gadā, kad 
emisiju samazinājums ir noteikts, 
ierēķinot gan to, ka 2008.–2010. g. periodā 
ir paplašināta piemērošanas joma, 
salīdzinot ar 2005.–2007. gada periodu, 
gan emisiju datus tirdzniecības sektorā 
2005. gadā, ko izmantoja, lai izvērtētu 
Bulgārijas un Rumānijas kvotu valsts 
sadales plānu 2008.– 2012. gadam.
Precīzu emisiju daudzumu aprēķinās pēc 
tam, kad dalībvalstis būs piešķīrušas kvotas 
saskaņā ar Komisijas lēmumiem par kvotu 
valsts sadales plāniem 2008.–2012. g. 
periodā, jo, lai varētu piešķirt kvotas 
dažām iekārtām, bija jāapstiprina un 
jāpārbauda šo iekārtu radītās emisijas. Kas 
būs piešķirtas kvotas 2008.–2012. gada 
periodam, Komisija publiski paziņos, kāds 
ir Kopienas emisiju kopapjoms. Kopienas 
emisiju kopapjoms ir jākoriģē, lai tiktu 
ņemtas vērā iekārtas, kas Kopienas sistēmā 
iekļautas 2008.–2012. gada periodā vai no 
2013. gada.

Or. en

Pamatojums

Vēl nesen valdīja zinātniska vienprātība par emisiju līmeņa „drošo zonu” 450 ppm, kas ļautu 
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izvairīties no sliktākā klimata pārmaiņu scenārija, tomēr jaunākās zinātniskās atziņas rāda, 
ka kritiskais līmenis sākas jau no 350 ppm. Tas nozīmētu SEG emisiju samazinājumu vismaz 
par 60 % līdz 2030. gadam un par 100 % līdz 2050. gadam. Lai to izdarītu paredzamā un 
rentablā veidā, 2020. gada emisiju samazināšanas mērķim ir jābūt vērienīgākam.

Grozījums Nr. 83
Caroline Lucas

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Tādējādi Kopienas sistēmas 
aptvertajā sektorā izdosies 2020. gadā 
panākt emisiju samazinājumu par 21 % 
(salīdzinot ar 2005. gadā reģistrēto 
līmeni), ierēķinot gan to, ka 2008.–
2012. g. periodā ir paplašināta 
piemērošanas joma, salīdzinot ar 2005.–
2007. gada periodu, gan emisiju datus 
tirdzniecības sektorā 2005. gadā, ko 
izmantoja, lai izvērtētu Bulgārijas un 
Rumānijas kvotu valsts sadales plānu 
2008.–2012. gadam; tas nozīmē, ka 
2020. gadā piešķirs ne vairāk kā 
1720 miljonus kvotu. Precīzu emisiju 
daudzumu aprēķinās pēc tam, kad 
dalībvalstis būs piešķīrušas kvotas saskaņā 
ar Komisijas lēmumiem par kvotu valsts 
sadales plāniem 2008.–2012. g. periodā, jo, 
lai varētu piešķirt kvotas dažām iekārtām, 
bija jāapstiprina un jāpārbauda šo iekārtu 
radītās emisijas. Kas būs piešķirtas kvotas 
2008.–2012. gada periodam, Komisija 
publiski paziņos, kāds ir Kopienas emisiju 
kopapjoms. Kopienas emisiju kopapjoms ir 
jākoriģē, lai tiktu ņemtas vērā iekārtas, kas 
Kopienas sistēmā iekļautas 2008.–
2012. gada periodā vai no 2013. gada.

(12) Tas ietver gan to, ka 2008. –
2012. g. periodā ir paplašināta 
piemērošanas joma, salīdzinot ar 2005.–
2007. gada periodu, gan emisiju datus 
tirdzniecības sektorā 2005. gadā, ko 
izmantoja, lai izvērtētu Bulgārijas un 
Rumānijas kvotu valsts sadales plānu 
2008.–2012. gadam. Precīzu emisiju 
daudzumu aprēķinās pēc tam, kad 
dalībvalstis būs piešķīrušas kvotas saskaņā 
ar Komisijas lēmumiem par kvotu valsts 
sadales plāniem 2008.–2012. g. periodā, jo, 
lai varētu piešķirt kvotas dažām iekārtām, 
bija jāapstiprina un jāpārbauda šo iekārtu 
radītās emisijas. Kas būs piešķirtas kvotas 
2008.–2012. gada periodam, Komisija 
publiski paziņos, kāds ir Kopienas emisiju 
kopapjoms. Kopienas emisiju kopapjoms ir 
jākoriģē, lai tiktu ņemtas vērā iekārtas, kas 
Kopienas sistēmā iekļautas 2008.–
2012. gada periodā vai no 2013. gada.

Or. en
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Pamatojums

Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 4. novērtējuma ziņojumā secināts, lai būtu 
50 % iespēja panākt, ka sasilšana nepārsniegs  +2C,  industrializētājām valstīm līdz 
2020. gadam ir jāsamazina emisijas  par 25 % līdz 40 % salīdzinājumā 1990. gada līmeni un 
papildus savu emisiju samazināšanai jāpalīdz dalībniekiem, kas nav minēti I pielikumā.  Jo 
ilgāka kavēšanās, jo dārgākas kļūs samazināšanas izmaksas, tādēļ ES būtu jāuzņemas 30 % 
samazinājuma mērķis kā sākuma punkts Kopienas pasākumiem.

Grozījums Nr. 84
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Holger Krahmer, Christofer Fjellner, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Tādējādi Kopienas sistēmas aptvertajā
sektorā izdosies 2020. gadā panākt emisiju 
samazinājumu par 21 % (salīdzinot ar 
2005. gadā reģistrēto līmeni), ierēķinot gan 
to, ka 2008.–2012. g. periodā ir paplašināta 
piemērošanas joma, salīdzinot ar 2005.–
2007. gada periodu, gan emisiju datus 
tirdzniecības sektorā 2005. gadā, ko 
izmantoja, lai izvērtētu Bulgārijas un 
Rumānijas kvotu valsts sadales plānu 
2008.–2012. gadam; tas nozīmē, ka 
2020. gadā piešķirs ne vairāk kā 
1720 miljonus kvotu. Precīzu emisiju 
daudzumu aprēķinās pēc tam, kad 
dalībvalstis būs piešķīrušas kvotas saskaņā 
ar Komisijas lēmumiem par kvotu valsts 
sadales plāniem 2008.–2012. g. periodā, jo, 
lai varētu piešķirt kvotas dažām iekārtām, 
bija jāapstiprina un jāpārbauda šo iekārtu 
radītās emisijas. Kas būs piešķirtas kvotas 
2008.–2012. gada periodam, Komisija 
publiski paziņos, kāds ir Kopienas emisiju 
kopapjoms. Kopienas emisiju kopapjoms ir 
jākoriģē, lai tiktu ņemtas vērā iekārtas, kas 
Kopienas sistēmā iekļautas 2008.–
2012. gada periodā vai no 2013. gada.

(12) Tādējādi Kopienas sistēmas aptvertajā 
sektorā izdosies 2020. gadā panākt emisiju 
samazinājumu par 21 % (salīdzinot ar 
2005. gadā reģistrēto līmeni), kas ir vairāk 
nekā par 30 %  mazāk salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni, ierēķinot gan to, ka 
2008.–2012. g. periodā ir paplašināta 
piemērošanas joma, salīdzinot ar 2005.–
2007. gada periodu, gan emisiju datus 
tirdzniecības sektorā 2005. gadā, ko 
izmantoja, lai izvērtētu Bulgārijas un 
Rumānijas kvotu valsts sadales plānu 
2008.–2012. gadam; tas nozīmē, ka 
2020. gadā piešķirs ne vairāk kā 
1720 miljonus kvotu. Precīzu emisiju 
daudzumu aprēķinās pēc tam, kad 
dalībvalstis būs piešķīrušas kvotas saskaņā 
ar Komisijas lēmumiem par kvotu valsts 
sadales plāniem 2008.–2012. g. periodā, jo, 
lai varētu piešķirt kvotas dažām iekārtām, 
bija jāapstiprina un jāpārbauda šo iekārtu 
radītās emisijas. Kas būs piešķirtas kvotas 
2008.–2012. gada periodam, Komisija 
publiski paziņos, kāds ir Kopienas emisiju 
kopapjoms. Kopienas emisiju kopapjoms ir 
jākoriģē, lai tiktu ņemtas vērā iekārtas, kas 
Kopienas sistēmā iekļautas 2008.–
2012. gada periodā vai no 2013. gada.
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Or. en

Pamatojums

Parasti atsauces gads 1990. gads. Tāpēc uz šo gadu arī jāatsaucas, norādot aptuveno 
procentuālo CO2  emisiju samazinājumu, kādu ES sasniegs laikā līdz 2020. gadam. Tas ir 
īpaši svarīgi starptautiskajās sarunās, kur ES ir jāparāda savi sasniegumi laikā kopš 
1990. gada. Arī 2008. gada 15. maija uzklausīšanā EP tika minēts 30 % rādītājs.

Grozījums Nr. 85
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Tādējādi Kopienas sistēmas aptvertajā 
sektorā izdosies 2020. gadā panākt emisiju 
samazinājumu par 21 % (salīdzinot ar 
2005. gadā reģistrēto līmeni), ierēķinot gan 
to, ka 2008.–2012. g. periodā ir paplašināta 
piemērošanas joma, salīdzinot ar 2005.–
2007. gada periodu, gan emisiju datus 
tirdzniecības sektorā 2005. gadā, ko 
izmantoja, lai izvērtētu Bulgārijas un 
Rumānijas kvotu valsts sadales plānu 
2008.–2012. gadam; tas nozīmē, ka 
2020. gadā piešķirs ne vairāk kā 
1720 miljonus kvotu. Precīzu emisiju 
daudzumu aprēķinās pēc tam, kad 
dalībvalstis būs piešķīrušas kvotas saskaņā 
ar Komisijas lēmumiem par kvotu valsts 
sadales plāniem 2008.–2012. g. periodā, jo, 
lai varētu piešķirt kvotas dažām iekārtām, 
bija jāapstiprina un jāpārbauda šo iekārtu 
radītās emisijas. Kas būs piešķirtas kvotas 
2008.–2012. gada periodam, Komisija 
publiski paziņos, kāds ir Kopienas emisiju 
kopapjoms. Kopienas emisiju kopapjoms ir 
jākoriģē, lai tiktu ņemtas vērā iekārtas, kas 
Kopienas sistēmā iekļautas 2008.–
2012. gada periodā vai no 2013. gada.

(12) Tādējādi Kopienas sistēmas aptvertajā 
sektorā izdosies 2020. gadā panākt emisiju 
samazinājumu par 21 % (salīdzinot ar 
2005. gadā reģistrēto līmeni), kas ir 
apmēram par 30 % mazāk, salīdzinājumā 
ar 1990. gada līmeni, ierēķinot gan to, ka 
2008.–2012. g. periodā ir paplašināta 
piemērošanas joma, salīdzinot ar 2005.–
2007. gada periodu, gan emisiju datus 
tirdzniecības sektorā 2005. gadā, ko 
izmantoja, lai izvērtētu Bulgārijas un 
Rumānijas kvotu valsts sadales plānu 
2008.–2012. gadam; tas nozīmē, ka 
2020. gadā piešķirs ne vairāk kā 
1720 miljonus kvotu. Precīzu emisiju 
daudzumu aprēķinās pēc tam, kad 
dalībvalstis būs piešķīrušas kvotas saskaņā 
ar Komisijas lēmumiem par kvotu valsts 
sadales plāniem 2008.–2012. g. periodā, jo, 
lai varētu piešķirt kvotas dažām iekārtām, 
bija jāapstiprina un jāpārbauda šo iekārtu 
radītās emisijas. Kas būs piešķirtas kvotas 
2008.–2012. gada periodam, Komisija 
publiski paziņos, kāds ir Kopienas emisiju 
kopapjoms. Kopienas emisiju kopapjoms ir 
jākoriģē, lai tiktu ņemtas vērā iekārtas, kas 
Kopienas sistēmā iekļautas 2008.–
2012. gada periodā vai no 2013. gada.
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Or. en

Pamatojums

Parasti atsauces gads 1990. gads. Tāpēc uz šo gadu arī jāatsaucas, norādot aptuveno 
procentuālo CO2  emisiju samazinājumu, kādu ES sasniegs laikā līdz 2020. gadam. Tas ir 
īpaši svarīgi starptautiskajās sarunās, kur ES ir jāparāda savi sasniegumi laikā kopš 
1990. gada. Arī 2008. gada 15. maija uzklausīšanā EP tika minēts 30 % rādītājs.

Grozījums Nr. 86
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Tādējādi Kopienas sistēmas aptvertajā 
sektorā izdosies 2020. gadā panākt emisiju 
samazinājumu par 21 % (salīdzinot ar 
2005. gadā reģistrēto līmeni), ierēķinot gan 
to, ka 2008.–2012. g. periodā ir paplašināta 
piemērošanas joma, salīdzinot ar 2005.–
2007. gada periodu, gan emisiju datus 
tirdzniecības sektorā 2005. gadā, ko 
izmantoja, lai izvērtētu Bulgārijas un 
Rumānijas kvotu valsts sadales plānu 
2008.–2012. gadam; tas nozīmē, ka 
2020. gadā piešķirs ne vairāk kā 
1720 miljonus kvotu. Precīzu emisiju 
daudzumu aprēķinās pēc tam, kad 
dalībvalstis būs piešķīrušas kvotas saskaņā 
ar Komisijas lēmumiem par kvotu valsts 
sadales plāniem 2008.–2012. g. periodā, jo, 
lai varētu piešķirt kvotas dažām iekārtām, 
bija jāapstiprina un jāpārbauda šo iekārtu 
radītās emisijas. Kas būs piešķirtas kvotas 
2008.–2012. gada periodam, Komisija 
publiski paziņos, kāds ir Kopienas emisiju 
kopapjoms. Kopienas emisiju kopapjoms ir 
jākoriģē, lai tiktu ņemtas vērā iekārtas, kas 
Kopienas sistēmā iekļautas 2008.–
2012. gada periodā vai no 2013. gada.

(12) Tādējādi Kopienas sistēmas aptvertajā 
sektorā izdosies 2020. gadā panākt emisiju 
samazinājumu par 21 % (salīdzinot ar 
2005. gadā reģistrēto līmeni), ierēķinot gan 
to, ka 2008.–2012. g. periodā ir paplašināta 
piemērošanas joma, salīdzinot ar 2005.–
2007. gada periodu, gan emisiju datus 
tirdzniecības sektorā 2005. gadā, ko 
izmantoja, lai izvērtētu Bulgārijas un 
Rumānijas kvotu valsts sadales plānu 
2008.–2012. gadam; tas nozīmē, ka 
2020. gadā piešķirs ne vairāk kā 
1720 miljonus kvotu. Precīzu emisiju 
daudzumu aprēķinās pēc tam, kad 
dalībvalstis būs piešķīrušas kvotas saskaņā 
ar Komisijas lēmumiem par kvotu valsts 
sadales plāniem 2008.–2012. g. periodā, jo, 
lai varētu piešķirt kvotas dažām iekārtām, 
bija jāapstiprina un jāpārbauda šo iekārtu 
radītās emisijas. Kas būs piešķirtas kvotas 
2008.–2012. gada periodam, Komisija 
publiski paziņos, kāds ir Kopienas emisiju 
kopapjoms. Kopienas emisiju kopapjoms ir 
jākoriģē, lai tiktu ņemtas vērā iekārtas, kas 
Kopienas sistēmā iekļautas vai izslēgtas
2008.–2012. gada periodā vai no 
2013. gada.
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Or. en

Pamatojums

Jāpiemēro ne tikai augšupejoša korekcija. Ja iekārtas tiek izslēgtas no ES ETS, ir svarīgi 
samazināt kvotu kopapjomu, lai izvairītos no tā, ka netiek nodrošināts vispārējais 
maksimālais apjoms.

Grozījums Nr. 87
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) No Eiropas tautsaimniecības prasīs 
vairāk, tāpēc cita starpā jāpanāk, ka 
pārskatītā Kopienas sistēma darbojas ar 
vislielāko ekonomisko efektivitāti un tās 
pamatā ir kvotu piešķiršanas nosacījumi, 
kas ir pilnībā saskaņoti visā Kopienā. 
Tāpēc kvotu piešķiršanas pamatā jābūt 
izsoles principam — tā ir visvienkāršākā 
sistēma, ko parasti uzskata arī par 
ekonomiski efektīvāko. Tas ļautu arī 
pārtraukt virspeļņas gūšanu un nodrošinātu 
vienādus konkurences apstākļus gan 
esošajām iekārtām, gan jaunajām iekārtām 
un tautsaimniecībām, kuru ekonomiskā 
izaugsme ir straujāka nekā vidējais rādītājs.

(13) No Eiropas tautsaimniecības prasīs 
vairāk, tāpēc cita starpā jāpanāk, ka 
pārskatītā Kopienas sistēma darbojas ar 
vislielāko ekonomisko efektivitāti un tās 
pamatā ir kvotu piešķiršanas nosacījumi, 
kas ir pilnībā saskaņoti visā Kopienā. 
Emisijas kvotu piešķiršana bez maksas, 
pamatojoties uz standartiem un patieso 
ražošanas apjomu ir ekonomiski 
efektīvākā sistēma, kas var sekmēt 
ierosmes zemas oglekļa emisijas 
tehnoloģiju jomā un palīdzēt sasniegt 
emisiju samazināšanas mērķi. Tas ļautu 
arī pārtraukt virspeļņas gūšanu un 
nodrošinātu vienādus konkurences 
apstākļus gan esošajām iekārtām, gan 
jaunajām iekārtām un tautsaimniecībām, 
kuru ekonomiskā izaugsme ir straujāka 
nekā vidējais rādītājs.

Or. en

Pamatojums

Izsoles nav labākais veids, kā izveidot izdevīgu un efektīvu emisiju tirdzniecības sistēmu, kura 
patiesi palīdzētu sasniegt emisiju samazināšanas mērķus ar iespējami nelielām izmaksām. 
Labāka ir kvotu piešķiršana, pamatojoties uz standartiem un patieso ražošanas apjomu, jo tā 
nodrošina ekoloģisko efektivitāti par minimālām izmaksām, kā to apliecina arī nesenais 
IFIEC uzdevumā veiktais ECOFYS pētījums.
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Grozījums Nr. 88
Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) No Eiropas tautsaimniecības prasīs 
vairāk, tāpēc cita starpā jāpanāk, ka 
pārskatītā Kopienas sistēma darbojas ar 
vislielāko ekonomisko efektivitāti un tās 
pamatā ir kvotu piešķiršanas nosacījumi, 
kas ir pilnībā saskaņoti visā Kopienā. 
Tāpēc kvotu piešķiršanas pamatā jābūt 
izsoles principam — tā ir visvienkāršākā 
sistēma, ko parasti uzskata arī par 
ekonomiski efektīvāko. Tas ļautu arī 
pārtraukt virspeļņas gūšanu un nodrošinātu 
vienādus konkurences apstākļus gan 
esošajām iekārtām, gan jaunajām iekārtām 
un tautsaimniecībām, kuru ekonomiskā 
izaugsme ir straujāka nekā vidējais rādītājs.

(13) No Eiropas tautsaimniecības prasīs 
vairāk, tāpēc cita starpā jāpanāk, ka 
pārskatītā Kopienas sistēma darbojas ar 
vislielāko ekonomisko efektivitāti un tās 
pamatā ir kvotu piešķiršanas nosacījumi, 
kas ir pilnībā saskaņoti visā Kopienā. Tā 
kā emisiju samazinājumu garantē sistēmā 
piešķirtais kopējais kvotu daudzums, tad 
bezmaksas kvotu piešķiršanas 
ekonomiskās izmaksas ir vienādas ar 
izmaksām, lai samazinātu emisijas, bet 
ekonomiskās izmaksas no vairāksolīšanas 
ir vienādas ar izmaksām, lai samazinātu 
emisijas plus vēl izmaksas par atlikušajām 
emisijām. Kaut arī vairāksolīšana un 
bezmaksas piešķiršana ir vienlīdz 
efektīvas lai samazinātu emisijas, kvotu 
vairāksolīšana noved pie lielākām 
kopējām izmaksām un tāpēc ir mazāk 
efektīva salīdzinājumā ar bezmaksas 
piešķiršanu. Kvotu vairāksolīšana tomēr 
ir efektīvāka, lai samazinātu emisijas no 
elektrības ražošanas nozares, jo CO2  
neizdaloša, tīra enerģijas ražošana, kas 
nav iekļauta direktīvas darbības jomā, būs 
izmaksu ziņā daudz izdevīgāka attiecībā 
uz iekšdedzes iekārtām. Tāpēc kvotu 
piešķiršanas pamatā jābūt bezmaksas kvotu 
piešķiršanai rūpniecībai — tā ir tik pat 
efektīva un izmaksā mazāk, tātad tā ir 
ekonomiski izdevīgāka.  Izsoles principam 
tomēr jābūt pamatprincipam attiecībā uz 
elektroenerģijas ražošanu, jo šajā nozarē 
tas būtu efektīvāk. Izsoles princips 
attiecībā uz elektroenerģijas ražošanu
ļautu pārtraukt virspeļņas gūšanu un 
nodrošinātu vienādus konkurences 
apstākļus gan esošajām iekārtām, gan 
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jaunajām iekārtām un tautsaimniecībām, 
kuru ekonomiskā izaugsme ir straujāka 
nekā vidējais rādītājs.

Or. en

Pamatojums

The effectiveness of a trading system to reduce emissions depends solely on the number of 
allowances in the system. How these allowances are eventually allocated – through 
auctioning or by using benchmarks – has no impact on the total volume of allowances and 
therefore does not affect the environmental outcome sought by the system. The key difference 
between these two allocation systems, is the overall cost to the industry with free allocation, 
the cost to the economy equals the cost of reducing emissions.  With auctioning, the cost to the 
economy is the cost of reducing the emissions plus the cost of the remaining emissions.

Grozījums Nr. 89
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) No Eiropas tautsaimniecības prasīs 
vairāk, tāpēc cita starpā jāpanāk, ka 
pārskatītā Kopienas sistēma darbojas ar 
vislielāko ekonomisko efektivitāti un tās 
pamatā ir kvotu piešķiršanas nosacījumi, 
kas ir pilnībā saskaņoti visā Kopienā. 
Tāpēc kvotu piešķiršanas pamatā jābūt 
izsoles principam — tā ir visvienkāršākā 
sistēma, ko parasti uzskata arī par 
ekonomiski efektīvāko. Tas ļautu arī 
pārtraukt virspeļņas gūšanu un nodrošinātu 
vienādus konkurences apstākļus gan 
esošajām iekārtām, gan jaunajām iekārtām 
un tautsaimniecībām, kuru ekonomiskā 
izaugsme ir straujāka nekā vidējais rādītājs.

(13) No Eiropas tautsaimniecības prasīs 
vairāk, tāpēc cita starpā jāpanāk, ka 
pārskatītā Kopienas sistēma darbojas ar 
vislielāko ekonomisko efektivitāti un tās 
pamatā ir kvotu piešķiršanas nosacījumi, 
kas ir pilnībā saskaņoti visā Kopienā. 
Tāpēc kvotu piešķiršanas pamatā jābūt 
izsoles principam — tā ir visvienkāršākā 
sistēma, ko parasti uzskata arī par 
ekonomiski efektīvāko lielākajai daļai 
nozaru, kas ietvertas Kopienas sistēmā.
Tas ļautu arī pārtraukt virspeļņas gūšanu 
un nodrošinātu vienādus konkurences 
apstākļus gan esošajām iekārtām, gan 
jaunajām iekārtām un tautsaimniecībām, 
kuru ekonomiskā izaugsme ir straujāka 
nekā vidējais rādītājs. Kamēr nav panākta 
starptautiska vienošanās, kas nodrošinās 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus 
nozarēm, kuras iekļautas Kopienas 
sistēmā,  Komisijai ir jānovērtē, kurām 
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nozarēm izsoles dēļ rodas nesamērīgi 
zaudējumi, lai sistēmu uz šīm nozarēm 
neattiecinātu.

Or. en

Pamatojums

Dažām  nozarēm izsole radīs nesamērīgus zaudējumus (piemēram, energoietilpīgām 
nozarēm). U z šādām nozarēm sistēmu izņēmuma kārtā varētu neattiecināt.

Grozījums Nr. 90
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Visām dalībvalstīm nāksies veikt 
ievērojamus ieguldījumus, lai līdz 
2020. gadam samazinātu oglekļa 
intensitāti, un tām dalībvalstīm, kuru 
ienākumi uz vienu iedzīvotāju joprojām ir 
krietni zemāki par vidējo rādītāju un kas 
ekonomiskajā attīstībā cenšas panākt 
turīgākās dalībvalstis, būs jāvelta 
ievērojami pūliņi energoefektivitātes 
uzlabošanai. Ņemot vērā, ka ir izvirzīts 
mērķis likvidēt konkurences traucējumus 
Kopienas iekšienē un nodrošināt
iespējami lielāku ekonomisko efektivitāti, 
ES pārtopot par tautsaimniecību, kas rada 
zemas oglekļa emisijas, nebūtu vēlams, ka 
Kopienas sistēmas aptvertajiem sektoriem 
dalībvalstīs piemērotu atšķirīgu režīmu.
Tāpēc ir jāizveido citi mehānismi, lai 
sniegtu atbalstu to dalībvalstu pūliņiem, 
kam ir zemāki ienākumi uz vienu 
iedzīvotāju un straujākas ekonomiskās 
izaugsmes izredzes. 90 % no izsolāmo 
kvotu kopapjoma jāsadala starp 
dalībvalstīm atkarībā no tā, kāda bija to 
relatīvā procentuālā daļa no 2005. gada 
emisijām Kopienas sistēmas aptvertajā 

(14) Ir jāizveido citi mehānismi, lai sniegtu 
atbalstu to dalībvalstu pūliņiem, kam ir 
zemāki ienākumi uz vienu iedzīvotāju un 
straujākas ekonomiskās izaugsmes 
izredzes. 70 % no izsolāmo kvotu 
kopapjoma jāsadala starp dalībvalstīm 
atkarībā no tā, kāda bija to relatīvā 
procentuālā daļa no 2005. gada emisijām 
Kopienas sistēmas aptvertajā sektorā. 
Kopienas solidaritātes un izaugsmes vārdā 
30 % no šī apjoma jāsadala par labu 
minētajām dalībvalstīm un jāizmanto, lai 
samazinātu emisijas un pielāgotos klimata 
pārmaiņu ietekmei. Sadalot minētos 30 %, 
jāņem vērā ienākumi uz vienu iedzīvotāju 
2005. gadā un dalībvalstu ekonomiskās 
izaugsmes izredzes, un lielāks daudzums 
kvotu jāpiešķir dalībvalstīm ar zemākiem 
ienākumiem uz vienu iedzīvotāju un 
straujas ekonomiskās izaugsmes 
perspektīvām. Dalībvalstis, kuru vidējie 
ienākumi uz vienu iedzīvotāju par vairāk 
20 % pārsniedz Kopienas vidējo rādītāju, 
piedalās šādā sadalē, izņemot gadījumus, 
kad visas paketes kopējās izmaksas, kas 
aplēstas dokumentā SEC(2008)85, 
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sektorā. Kopienas solidaritātes un 
izaugsmes vārdā 10 % no šī apjoma 
jāsadala par labu minētajām dalībvalstīm 
un jāizmanto, lai samazinātu emisijas un 
pielāgotos klimata pārmaiņu ietekmei. 
Sadalot minētos 10 %, jāņem vērā 
ienākumi uz vienu iedzīvotāju 2005. gadā 
un dalībvalstu ekonomiskās izaugsmes 
izredzes, un lielāks daudzums kvotu 
jāpiešķir dalībvalstīm ar zemākiem 
ienākumiem uz vienu iedzīvotāju un 
straujas ekonomiskās izaugsmes 
perspektīvām. Dalībvalstis, kuru vidējie 
ienākumi uz vienu iedzīvotāju par vairāk 
20 % pārsniedz Kopienas vidējo rādītāju, 
piedalās šādā sadalē, izņemot gadījumus, 
kad visas paketes kopējās izmaksas, kas 
aplēstas dokumentā SEC(2008)85, 
pārsniedz 0,7% no IKP. 

pārsniedz 0,7% no IKP. 

Or. pl

Pamatojums

Salīdzinājumā ar turīgākām ES dalībvalstīm tām dalībvalstīm, kurām ir zemāki ienākumi uz 
vienu iedzīvotāju, ir nepieciešams lielāks atbalsts  nekā papildus 10 % no izsolāmo kvotu 
kopapjoma, ko piešķir šīm dalībvalstīm. Labākais paņēmiens kā atbalstīt šīs dalībvalstis būtu 
ļaut tām attīstīties tādā pašā veidā, kā to darīja turīgākās valstis, kad nebija ierobežojumu 
attiecībā uz emisijām.

Grozījums Nr. 91
Riitta Myller

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Visām dalībvalstīm nāksies veikt 
ievērojamus ieguldījumus, lai līdz 
2020. gadam samazinātu oglekļa 
intensitāti, un tām dalībvalstīm, kuru 
ienākumi uz vienu iedzīvotāju joprojām ir 
krietni zemāki par vidējo rādītāju un kas 

(14) Visām dalībvalstīm nāksies veikt 
ievērojamus ieguldījumus, lai līdz 
2020. gadam samazinātu oglekļa 
intensitāti, un tām dalībvalstīm, kuru 
ienākumi uz vienu iedzīvotāju joprojām ir 
krietni zemāki par vidējo rādītāju un kas 
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ekonomiskajā attīstībā cenšas panākt 
turīgākās dalībvalstis, būs jāvelta 
ievērojami pūliņi energoefektivitātes 
uzlabošanai. Ņemot vērā, ka ir izvirzīts 
mērķis likvidēt konkurences traucējumus 
Kopienas iekšienē un nodrošināt iespējami 
lielāku ekonomisko efektivitāti, ES 
pārtopot par tautsaimniecību, kas rada 
zemas oglekļa emisijas, nebūtu vēlams, ka 
Kopienas sistēmas aptvertajiem sektoriem 
dalībvalstīs piemērotu atšķirīgu režīmu. 
Tāpēc ir jāizveido citi mehānismi, lai 
sniegtu atbalstu to dalībvalstu pūliņiem, 
kam ir zemāki ienākumi uz vienu 
iedzīvotāju un straujākas ekonomiskās 
izaugsmes izredzes. 90 % no izsolāmo 
kvotu kopapjoma jāsadala starp 
dalībvalstīm atkarībā no tā, kāda bija to 
relatīvā procentuālā daļa no 2005. gada 
emisijām Kopienas sistēmas aptvertajā 
sektorā. Kopienas solidaritātes un 
izaugsmes vārdā 10 % no šī apjoma 
jāsadala par labu minētajām dalībvalstīm 
un jāizmanto, lai samazinātu emisijas un 
pielāgotos klimata pārmaiņu ietekmei. 
Sadalot minētos 10 %, jāņem vērā 
ienākumi uz vienu iedzīvotāju 2005. gadā 
un dalībvalstu ekonomiskās izaugsmes 
izredzes, un lielāks daudzums kvotu 
jāpiešķir dalībvalstīm ar zemākiem 
ienākumiem uz vienu iedzīvotāju un 
straujas ekonomiskās izaugsmes 
perspektīvām. Dalībvalstis, kuru vidējie 
ienākumi uz vienu iedzīvotāju par vairāk 
20 % pārsniedz Kopienas vidējo rādītāju, 
piedalās šādā sadalē, izņemot gadījumus, 
kad visas paketes kopējās izmaksas, kas 
aplēstas dokumentā SEC(2008)85, 
pārsniedz 0,7% no IKP.

ekonomiskajā attīstībā cenšas panākt 
turīgākās dalībvalstis, būs jāvelta 
ievērojami pūliņi energoefektivitātes 
uzlabošanai. Ņemot vērā, ka ir izvirzīts 
mērķis likvidēt konkurences traucējumus 
Kopienas iekšienē un nodrošināt iespējami 
lielāku ekonomisko efektivitāti, ES 
pārtopot par tautsaimniecību, kas rada 
zemas oglekļa emisijas, nebūtu vēlams, ka 
Kopienas sistēmas aptvertajiem sektoriem 
dalībvalstīs piemērotu atšķirīgu režīmu. 
Tāpēc ir jāizveido citi mehānismi, lai 
sniegtu atbalstu to dalībvalstu pūliņiem, 
kam ir zemāki ienākumi uz vienu 
iedzīvotāju un straujākas ekonomiskās 
izaugsmes izredzes. 90 % no izsolāmo 
kvotu kopapjoma jāsadala starp 
dalībvalstīm atkarībā no tā, kāda bija to 
relatīvā procentuālā daļa no 2005.–
2007. gada emisijām. Kopienas 
solidaritātes un izaugsmes vārdā 10 % no šī 
apjoma jāsadala par labu minētajām 
dalībvalstīm un jāizmanto, lai samazinātu 
emisijas un pielāgotos klimata pārmaiņu 
ietekmei. Sadalot minētos 10 %, jāņem 
vērā ienākumi uz vienu iedzīvotāju 
2005. gadā un dalībvalstu ekonomiskās 
izaugsmes izredzes, un lielāks daudzums 
kvotu jāpiešķir dalībvalstīm ar zemākiem 
ienākumiem uz vienu iedzīvotāju un 
straujas ekonomiskās izaugsmes 
perspektīvām. Dalībvalstis, kuru vidējie 
ienākumi uz vienu iedzīvotāju par vairāk 
20 % pārsniedz Kopienas vidējo rādītāju, 
piedalās šādā sadalē, izņemot gadījumus, 
kad visas paketes kopējās izmaksas, kas 
aplēstas dokumentā SEC(2008)85, 
pārsniedz 0,7% no IKP.

Or. fi

Pamatojums

Instead of using data for an individual year, the distribution of emission allowances should be 
calculated on the basis of average values for at least two years. The quantities of emissions 
from one year to the next can also vary for natural reasons: this implies that a period, rather 
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than a year, should be taken as the reference point. The Commission proposal states, 
moreover, that the Commission would be willing to factor the 2006 emission figures into the 
comparison once they have become available. It is important to bear in mind that a 
calculation base covering several years will not alter the Community’s emission allowances 
as a whole.

Grozījums Nr. 92
Jens Holm

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) (14a) Šī direktīva neliedz 
dalībvalstīm īstenot vai izveidot citas 
papildinošas un paralēlas politikas vai 
pasākumus, ar kuriem risināt jautājumus 
par Kopienas sistēmā iekļauto nozaru 
kopējo ietekmi uz klimata pārmaiņām.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā neskaidrības par efektīvāko veidu, kā kontrolēt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas, būtu pamatoti ļaut dalībvalstīm papildināt Kopienas sistēmu, lai Eiropas Savienība 
varētu mācīties no metodēm, kas var kļūt par paraugpraksi.

Grozījums Nr. 93
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, ko 
velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir 
lietderīgi vismaz 20 % no kvotu izsoļu 
ieņēmumiem izmantot šādiem mērķiem: 

(15) Lai mazinātu Kopienas sistēmas 
vispārējo ekonomisko ietekmi, ir svarīgi 
80 % no kvotu izsoļu ieņēmumiem 
izmantot Eiropas ekonomikām. 
Dalībvalstīm jāļauj izmantot ieņēmumi, 

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 50/85 AM\732961LV.doc

LV

siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei, finansējums 
pētniecībai un attīstībai emisiju 
samazināšanas un pielāgošanās jomā, 
atjaunojamās enerģijas attīstība, lai 
sasniegtu ES mērķi — līdz 2020. gadam 
panākt, ka 20 % no izmantotās enerģijas 
ir atjaunojamā enerģija —, centieni 
izpildīt ES apņemšanos līdz 2020. gadam 
palielināt energoefektivitāti par 20 %,
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršana un ģeoloģiska uzglabāšana, 
iemaksas Pasaules energoefektivitātes un 
atjaunojamās enerģijas fondā, pasākumi 
mežu izciršanas novēršanai, pasākumi, lai 
atvieglotu pielāgošanos jaunattīstības 
valstīs, pasākumi saistībā ar sociālajiem 
aspektiem, piemēram, elektroenerģijas 
cenu pieaugums mājsaimniecībās ar 
maziem un vidējiem ienākumiem. Šī 
proporcija ir ievērojami mazāka par 
plānotajiem valsts iestāžu tīrajiem 
ieņēmumiem no izsolēm, ņemot vērā, ka, 
iespējams, samazināsies ienākumi no 
uzņēmumu ienākuma nodokļiem. Turklāt 
izsoļu ieņēmumi jāizmanto Kopienas 
sistēmas pārvaldības administratīvo 
izdevumu segšanai. Jāietver noteikumi par 
izsolēs iegūto līdzekļu izmantošanas 
uzraudzību. Šāds paziņojums neatbrīvo 
dalībvalstis no Līguma 88. panta 3. punktā 
noteiktā pienākuma darīt zināmus 
konkrētus valsts pasākumus. Direktīva 
neskar jebkādu tādu turpmāku valsts 
atbalsta procedūru rezultātus, ko var veikt 
atbilstīgi Līguma 87. un 88. panta 
noteikumiem.

lai kompensētu  patērētājiem augstākas 
cenas un uzņēmumiem lielākas izmaksas, 
piemēram samazinot kropļojošus 
nodokļus. Ir jāņem vērā arī sociālie 
aspekti. Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, 
ko velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir 
lietderīgi 20 % no kvotu izsoļu 
ieņēmumiem izmantot šādiem 
pasākumiem: mežu izciršanas novēršana 
un apmežošanas un mežu atjaunošanas 
veicināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei ES reģionā, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu uztveršana un 
ģeoloģiska uzglabāšana, kā arī lai 
atvieglotu pielāgošanos jaunattīstības 
valstīs. Šī proporcija ir ievērojami mazāka 
par plānotajiem valsts iestāžu tīrajiem 
ieņēmumiem no izsolēm, ņemot vērā, ka, 
iespējams, samazināsies ienākumi no 
uzņēmumu ienākuma nodokļiem. Turklāt 
izsoļu ieņēmumi jāizmanto Kopienas 
sistēmas pārvaldības administratīvo 
izdevumu segšanai. Jāietver noteikumi par 
izsolēs iegūto līdzekļu izmantošanas 
uzraudzību. Šāds paziņojums neatbrīvo 
dalībvalstis no Līguma 88. panta 3. punktā 
noteiktā pienākuma darīt zināmus 
konkrētus valsts pasākumus. Direktīva 
neskar jebkādu tādu turpmāku valsts 
atbalsta procedūru rezultātus, ko var veikt 
atbilstīgi Līguma 87. un 88. panta 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Piešķirot ieņēmumus, paaugstinās izmaksas, lai panāktu mērķus attiecībā uz klimatu, jo 
dalībvalstīm būtu ierobežotas iespējas kompensēt oglekļa cenu pieaugumu patērētājiem ar 
ienākumu nodokļiem vai mazākiem korporatīvajiem nodokļiem. Tāpēc ir jāpiešķir tikai 20 % 
no izsoļu ieņēmumiem, un par svarīgāko tiek uzskatīta mežu izciršanas novēršana un citi 
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tamlīdzīgi pasākumi, kā arī pasākumi, lai piemērotos klimata pārmaiņām.. 

Grozījums Nr. 94
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, ko 
velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir 
lietderīgi vismaz 20 % no kvotu izsoļu 
ieņēmumiem izmantot šādiem mērķiem: 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei, finansējums pētniecībai 
un attīstībai emisiju samazināšanas un 
pielāgošanās jomā, atjaunojamās enerģijas 
attīstība, lai sasniegtu ES mērķi — līdz 
2020. gadam panākt, ka 20 % no 
izmantotās enerģijas ir atjaunojamā 
enerģija —, centieni izpildīt ES 
apņemšanos līdz 2020. gadam palielināt 
energoefektivitāti par 20 %, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu uztveršana un 
ģeoloģiska uzglabāšana, iemaksas Pasaules 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas fondā, pasākumi mežu izciršanas 
novēršanai, pasākumi, lai atvieglotu 
pielāgošanos jaunattīstības valstīs, 
pasākumi saistībā ar sociālajiem aspektiem, 
piemēram, elektroenerģijas cenu 
pieaugums mājsaimniecībās ar maziem un 
vidējiem ienākumiem. Šī proporcija ir 
ievērojami mazāka par plānotajiem valsts 
iestāžu tīrajiem ieņēmumiem no izsolēm, 
ņemot vērā, ka, iespējams, samazināsies 
ienākumi no uzņēmumu ienākuma 
nodokļiem. Turklāt izsoļu ieņēmumi 
jāizmanto Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvo izdevumu segšanai. Jāietver 
noteikumi par izsolēs iegūto līdzekļu 
izmantošanas uzraudzību. Šāds 
paziņojums neatbrīvo dalībvalstis no 

(15) Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, ko 
velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir 
lietderīgi vismaz 100 % no kvotu izsoļu 
ieņēmumiem izmantot šādiem mērķiem: 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei, finansējums pētniecībai 
un attīstībai emisiju samazināšanas un 
pielāgošanās jomā, atjaunojamās enerģijas 
attīstība, lai sasniegtu ES mērķi — līdz 
2020. gadam panākt, ka 20 % no 
izmantotās enerģijas ir atjaunojamā 
enerģija —, centieni izpildīt ES 
apņemšanos līdz 2020. gadam palielināt 
energoefektivitāti par 20 %, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu uztveršana un 
ģeoloģiska uzglabāšana, iemaksas Pasaules 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas fondā, pasākumi mežu izciršanas 
novēršanai, pasākumi, lai atvieglotu 
pielāgošanos jaunattīstības valstīs, 
pasākumi saistībā ar sociālajiem aspektiem, 
piemēram, elektroenerģijas cenu 
pieaugums mājsaimniecībās ar maziem un 
vidējiem ienākumiem. Turklāt izsoļu 
ieņēmumi jāizmanto Kopienas sistēmas 
pārvaldības administratīvo izdevumu 
segšanai.  
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Līguma 88. panta 3. punktā noteiktā 
pienākuma darīt zināmus konkrētus valsts 
pasākumus. Direktīva neskar jebkādu 
tādu turpmāku valsts atbalsta procedūru 
rezultātus, ko var veikt atbilstīgi Līguma 
87. un 88. panta noteikumiem.

Or. fr

Pamatojums

ES jāspēj veikt lielākus ieguldījumus ar enerģētiku saistītajās un CO 2 emisiju samazināšanas 
tehnoloģijās, lai radītu iespēju samazināt emisijas, sākot šobrīd  un līdz 2050. gadam. Ja 
ieņēmumi tiktu  izmantoti pilnā apmērā Kopienas līmenī, Eiropas pētniecība varētu efektīvi 
darboties un konkurēt, piemēram, ar Amerikas Savienotajām Valstīm un Japānu.

Grozījums Nr. 95
Caroline Lucas

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, ko 
velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir 
lietderīgi vismaz 20 % no kvotu izsoļu 
ieņēmumiem izmantot šādiem mērķiem: 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju
samazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei, finansējums pētniecībai 
un attīstībai emisiju samazināšanas un 
pielāgošanās jomā, atjaunojamās enerģijas 
attīstība, lai sasniegtu ES mērķi — līdz 
2020. gadam panākt, ka 20 % no 
izmantotās enerģijas ir atjaunojamā 
enerģija —, centieni izpildīt ES 
apņemšanos līdz 2020. gadam palielināt 
energoefektivitāti par 20 %, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu uztveršana un 
ģeoloģiska uzglabāšana, iemaksas 
Pasaules energoefektivitātes un 
atjaunojamās enerģijas fondā, pasākumi 
mežu izciršanas novēršanai, pasākumi, lai 

(15) Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, ko 
velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir 
lietderīgi kvotu izsoļu ieņēmumus
izmantot šādiem mērķiem: siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei, finansējums pētniecībai 
un attīstībai emisiju samazināšanas un 
pielāgošanās jomā, atjaunojamās enerģijas 
attīstība, lai sasniegtu ES mērķi — līdz 
2020. gadam panākt, ka 20 % no 
izmantotās enerģijas ir atjaunojamā 
enerģija —, centieni izpildīt ES 
apņemšanos līdz 2020. gadam palielināt 
energoefektivitāti par 20 %, jo īpaši 
inteliģento tīklu celtniecība, iemaksas 
Pasaules energoefektivitātes un 
atjaunojamās enerģijas fondā, pasākumi 
mežu izciršanas novēršanai, pasākumi, lai 
atvieglotu pielāgošanos jaunattīstības 
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atvieglotu pielāgošanos jaunattīstības 
valstīs, pasākumi saistībā ar sociālajiem 
aspektiem, piemēram, elektroenerģijas 
cenu pieaugums mājsaimniecībās ar 
maziem un vidējiem ienākumiem. Šī 
proporcija ir ievērojami mazāka par 
plānotajiem valsts iestāžu tīrajiem 
ieņēmumiem no izsolēm, ņemot vērā, ka, 
iespējams, samazināsies ienākumi no 
uzņēmumu ienākuma nodokļiem. Turklāt 
izsoļu ieņēmumi jāizmanto Kopienas 
sistēmas pārvaldības administratīvo 
izdevumu segšanai. Jāietver noteikumi par 
izsolēs iegūto līdzekļu izmantošanas 
uzraudzību. Šāds paziņojums neatbrīvo 
dalībvalstis no Līguma 88. panta 3. punktā 
noteiktā pienākuma darīt zināmus 
konkrētus valsts pasākumus. Direktīva 
neskar jebkādu tādu turpmāku valsts 
atbalsta procedūru rezultātus, ko var veikt 
atbilstīgi Līguma 87. un 88. panta 
noteikumiem.

valstīs, pasākumi saistībā ar sociālajiem 
aspektiem, piemēram, elektroenerģijas 
cenu pieaugums mājsaimniecībās ar 
maziem un vidējiem ienākumiem. Vismaz 
50 % no ieņēmumiem jāizmanto, lai 
atbalstītu klimata pārmaiņu novēršanas 
centienus jaunattīstības valstīs. Turklāt 
izsoļu ieņēmumi jāizmanto Kopienas 
sistēmas pārvaldības administratīvo 
izdevumu segšanai. Jāietver noteikumi par 
izsolēs iegūto līdzekļu izmantošanas 
uzraudzību. Šāds paziņojums neatbrīvo 
dalībvalstis no Līguma 88. panta 3. punktā 
noteiktā pienākuma darīt zināmus 
konkrētus valsts pasākumus. Direktīva 
neskar jebkādu tādu turpmāku valsts 
atbalsta procedūru rezultātus, ko var veikt 
atbilstīgi Līguma 87. un 88. panta 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, ko 
velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir 
lietderīgi vismaz 20 % no kvotu izsoļu 
ieņēmumiem izmantot šādiem mērķiem: 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei, finansējums 
pētniecībai un attīstībai emisiju 
samazināšanas un pielāgošanās jomā, 
atjaunojamās enerģijas attīstība, lai 
sasniegtu ES mērķi — līdz 2020. gadam 

(15) Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, ko 
velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir 
lietderīgi vismaz 20 % no kvotu izsoļu 
ieņēmumiem izmantot šādiem mērķiem: 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei, finansējums pētniecībai 
un attīstībai emisiju samazināšanas un 
pielāgošanās jomā, atjaunojamās enerģijas 
attīstība, lai sasniegtu ES mērķi — līdz 
2020. gadam panākt, ka 20 % no 
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panākt, ka 20 % no izmantotās enerģijas ir 
atjaunojamā enerģija —, centieni izpildīt 
ES apņemšanos līdz 2020. gadam 
palielināt energoefektivitāti par 20 %, 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršana un ģeoloģiska uzglabāšana, 
iemaksas Pasaules energoefektivitātes un 
atjaunojamās enerģijas fondā1, pasākumi 
mežu izciršanas novēršanai, pasākumi, lai 
atvieglotu pielāgošanos jaunattīstības 
valstīs, pasākumi saistībā ar sociālajiem 
aspektiem, piemēram, elektroenerģijas 
cenu pieaugums mājsaimniecībās ar 
maziem un vidējiem ienākumiem. Šī 
proporcija ir ievērojami mazāka par 
plānotajiem valsts iestāžu tīrajiem 
ieņēmumiem no izsolēm, ņemot vērā, ka, 
iespējams, samazināsies ienākumi no 
uzņēmumu ienākuma nodokļiem. Turklāt 
izsoļu ieņēmumi jāizmanto Kopienas 
sistēmas pārvaldības administratīvo 
izdevumu segšanai. Jāietver noteikumi par 
izsolēs iegūto līdzekļu izmantošanas 
uzraudzību. Šāds paziņojums neatbrīvo 
dalībvalstis no Līguma 88. panta 3. punktā 
noteiktā pienākuma darīt zināmus 
konkrētus valsts pasākumus. Direktīva 
neskar jebkādu tādu turpmāku valsts 
atbalsta procedūru rezultātus, ko var veikt 
atbilstīgi Līguma 87. un 88. panta 
noteikumiem. 

izmantotās enerģijas ir atjaunojamā 
enerģija —, centieni izpildīt ES 
apņemšanos līdz 2020. gadam palielināt 
energoefektivitāti par 20 %, iemaksas 
Pasaules energoefektivitātes un 
atjaunojamās enerģijas fondā2, pasākumi 
mežu izciršanas novēršanai, pasākumi, lai 
atvieglotu pielāgošanos jaunattīstības 
valstīs, pasākumi saistībā ar sociālajiem 
aspektiem, piemēram, elektroenerģijas 
cenu pieaugums mājsaimniecībās ar 
maziem un vidējiem ienākumiem. Šī 
proporcija ir ievērojami mazāka par 
plānotajiem valsts iestāžu tīrajiem 
ieņēmumiem no izsolēm, ņemot vērā, ka, 
iespējams, samazināsies ienākumi no 
uzņēmumu ienākuma nodokļiem. Turklāt 
izsoļu ieņēmumi jāizmanto Kopienas 
sistēmas pārvaldības administratīvo 
izdevumu segšanai. Lai veicinātu 
jauninājumus, dalībvalstīm vismaz 50 % 
no izsoļu ieņēmumiem jānodod iesaistīto 
uzņēmumu rīcībā, lai tos varētu ieguldīt 
videi draudzīgās tehnoloģijās, tostarp 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
uztveršanā un ģeoloģiskā uzglabāšanā.  
Jāietver noteikumi par izsolēs iegūto 
līdzekļu izmantošanas uzraudzību. Šāds 
paziņojums neatbrīvo dalībvalstis no 
Līguma 88. panta 3. punktā noteiktā 
pienākuma darīt zināmus konkrētus valsts 
pasākumus. Direktīva neskar jebkādu tādu 
turpmāku valsts atbalsta procedūru 
rezultātus, ko var veikt atbilstīgi Līguma 
87. un 88. panta noteikumiem. 

Or. nl

Pamatojums

Vismaz puse no izsoļu ieņēmumiem ir jānonāk iesaistīto uzņēmumu rīcībā, ja vien šie līdzekļi 
tiek ieguldīti videi draudzīgās tehnoloģijās, tostarp saistībā ar oglekļa uztveršanu un 
izglabāšanu.  
                                               
1 COM(2006) 583 galīgā redakcija, 2006. gada 6. oktobris.
2 COM(2006) 583 galīgā redakcija, 2006. gada 6. oktobris.
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Grozījums Nr. 97
Linda McAvan, Eluned Morgan

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, ko 
velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir 
lietderīgi vismaz 20 % no kvotu izsoļu 
ieņēmumiem izmantot šādiem mērķiem: 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei, finansējums pētniecībai 
un attīstībai emisiju samazināšanas un 
pielāgošanās jomā, atjaunojamās enerģijas 
attīstība, lai sasniegtu ES mērķi — līdz 
2020. gadam panākt, ka 20 % no 
izmantotās enerģijas ir atjaunojamā 
enerģija —, centieni izpildīt ES 
apņemšanos līdz 2020. gadam palielināt 
energoefektivitāti par 20 %, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu uztveršana un 
ģeoloģiska uzglabāšana, iemaksas Pasaules 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas fondā, pasākumi mežu izciršanas 
novēršanai, pasākumi, lai atvieglotu 
pielāgošanos jaunattīstības valstīs, 
pasākumi saistībā ar sociālajiem aspektiem, 
piemēram, elektroenerģijas cenu
pieaugums mājsaimniecībās ar maziem un 
vidējiem ienākumiem. Šī proporcija ir 
ievērojami mazāka par plānotajiem valsts 
iestāžu tīrajiem ieņēmumiem no izsolēm, 
ņemot vērā, ka, iespējams, samazināsies 
ienākumi no uzņēmumu ienākuma 
nodokļiem. Turklāt izsoļu ieņēmumi 
jāizmanto Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvo izdevumu segšanai. Jāietver 
noteikumi par izsolēs iegūto līdzekļu 
izmantošanas uzraudzību. Šāds paziņojums 
neatbrīvo dalībvalstis no Līguma 88. panta 
3. punktā noteiktā pienākuma darīt 
zināmus konkrētus valsts pasākumus. 

(15) Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, ko 
velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir 
lietderīgi kvotu izsoļu ieņēmumus 
izmantot šādiem mērķiem: siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei, finansējums pētniecībai 
un attīstībai emisiju samazināšanas un 
pielāgošanās jomā, atjaunojamās enerģijas 
attīstība, lai sasniegtu ES mērķi — līdz 
2020. gadam panākt, ka 20 % no 
izmantotās enerģijas ir atjaunojamā 
enerģija —, centieni izpildīt ES 
apņemšanos līdz 2020. gadam palielināt 
energoefektivitāti par 20 %, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu uztveršana un 
ģeoloģiska uzglabāšana, iemaksas Pasaules 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas fondā, pasākumi mežu izciršanas 
novēršanai, pasākumi, lai atvieglotu 
pielāgošanos jaunattīstības valstīs, 
pasākumi saistībā ar sociālajiem aspektiem, 
piemēram, elektroenerģijas cenu 
pieaugums mājsaimniecībās ar maziem un 
vidējiem ienākumiem. Turklāt izsoļu 
ieņēmumi jāizmanto Kopienas sistēmas 
pārvaldības administratīvo izdevumu 
segšanai. Jāietver noteikumi par izsolēs 
iegūto līdzekļu izmantošanas uzraudzību. 
Šāds paziņojums neatbrīvo dalībvalstis no 
Līguma 88. panta 3. punktā noteiktā 
pienākuma darīt zināmus konkrētus valsts 
pasākumus. Direktīva neskar jebkādu tādu 
turpmāku valsts atbalsta procedūru 
rezultātus, ko var veikt atbilstīgi Līguma 
87. un 88. panta noteikumiem.
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Direktīva neskar jebkādu tādu turpmāku 
valsts atbalsta procedūru rezultātus, ko var 
veikt atbilstīgi Līguma 87. un 88. panta 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Visi ieņēmumi no izsolēm jāizmanto klimata pārmaiņu radīto problēmu risināšanai.

Grozījums Nr. 98
Jens Holm

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, ko 
velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir 
lietderīgi vismaz 20 % no kvotu izsoļu 
ieņēmumiem izmantot šādiem mērķiem: 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei, finansējums pētniecībai 
un attīstībai emisiju samazināšanas un
pielāgošanās jomā, atjaunojamās enerģijas 
attīstība, lai sasniegtu ES mērķi — līdz 
2020. gadam panākt, ka 20 % no 
izmantotās enerģijas ir atjaunojamā 
enerģija —, centieni izpildīt ES 
apņemšanos līdz 2020. gadam palielināt 
energoefektivitāti par 20 %, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu uztveršana un 
ģeoloģiska uzglabāšana, iemaksas Pasaules 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas fondā, pasākumi mežu izciršanas 
novēršanai, pasākumi, lai atvieglotu 
pielāgošanos jaunattīstības valstīs, 
pasākumi saistībā ar sociālajiem aspektiem, 
piemēram, elektroenerģijas cenu 
pieaugums mājsaimniecībās ar maziem un 
vidējiem ienākumiem. Šī proporcija ir 

(15) Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, ko 
velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir 
lietderīgi kvotu izsoļu ieņēmumus 
izmantot šādiem mērķiem: siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei, finansējums pētniecībai 
un attīstībai emisiju samazināšanas un 
pielāgošanās jomā, atjaunojamās enerģijas 
attīstība, lai sasniegtu ES mērķi — līdz 
2020. gadam panākt, ka 20 % no 
izmantotās enerģijas ir atjaunojamā 
enerģija —, centieni izpildīt ES 
apņemšanos līdz 2020. gadam palielināt 
energoefektivitāti par 20 %, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu uztveršana un 
ģeoloģiska uzglabāšana, iemaksas Pasaules 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas fondā, pasākumi mežu izciršanas 
novēršanai, pasākumi, lai atvieglotu 
pielāgošanos jaunattīstības valstīs, 
pasākumi saistībā ar sociālajiem aspektiem, 
piemēram, elektroenerģijas cenu 
pieaugums mājsaimniecībās ar maziem un 
vidējiem ienākumiem. Turklāt izsoļu 
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ievērojami mazāka par plānotajiem valsts 
iestāžu tīrajiem ieņēmumiem no izsolēm, 
ņemot vērā, ka, iespējams, samazināsies 
ienākumi no uzņēmumu ienākuma 
nodokļiem. Turklāt izsoļu ieņēmumi 
jāizmanto Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvo izdevumu segšanai. Jāietver 
noteikumi par izsolēs iegūto līdzekļu 
izmantošanas uzraudzību. Šāds paziņojums 
neatbrīvo dalībvalstis no Līguma 88. panta 
3. punktā noteiktā pienākuma darīt 
zināmus konkrētus valsts pasākumus. 
Direktīva neskar jebkādu tādu turpmāku 
valsts atbalsta procedūru rezultātus, ko var 
veikt atbilstīgi Līguma 87. un 88. panta 
noteikumiem. 

ieņēmumi jāizmanto Kopienas sistēmas 
pārvaldības administratīvo izdevumu 
segšanai. Jāietver noteikumi par izsolēs 
iegūto līdzekļu izmantošanas uzraudzību. 
Šāds paziņojums neatbrīvo dalībvalstis no 
Līguma 88. panta 3. punktā noteiktā 
pienākuma darīt zināmus konkrētus valsts 
pasākumus. Direktīva neskar jebkādu tādu 
turpmāku valsts atbalsta procedūru 
rezultātus, ko var veikt atbilstīgi Līguma 
87. un 88. panta noteikumiem. 

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā problēmas nopietnību un steidzamību, visus emisiju izsoļu ieņēmumus vajadzētu 
izmantot pasākumiem, kas paredzēti siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju samazināšanai, 
atjaunojamās enerģijas attīstībai, mežu izciršanas novēršanai, pasākumiem, lai jaunattīstības 
valstīm atvieglotu pielāgošanos klimata pārmaiņām un lai mājsaimniecībām ar maziem 
ienākumiem palīdzētu uzlabot energoefektivitāti.

Grozījums Nr. 99
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, ko 
velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir 
lietderīgi vismaz 20 % no kvotu izsoļu 
ieņēmumiem izmantot šādiem mērķiem: 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei, finansējums pētniecībai 
un attīstībai emisiju samazināšanas un 
pielāgošanās jomā, atjaunojamās enerģijas 

(15) Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, ko 
velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir 
lietderīgi vismaz 50 % no kvotu izsoļu 
ieņēmumiem 2013.–2020. g. periodā
izmantot šādiem mērķiem: siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei, finansējums pētniecībai 
un attīstībai emisiju samazināšanas un 
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attīstība, lai sasniegtu ES mērķi — līdz 
2020. gadam panākt, ka 20 % no 
izmantotās enerģijas ir atjaunojamā 
enerģija —, centieni izpildīt ES 
apņemšanos līdz 2020. gadam palielināt 
energoefektivitāti par 20 %, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu uztveršana un 
ģeoloģiska uzglabāšana, iemaksas Pasaules 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas fondā, pasākumi mežu izciršanas 
novēršanai, pasākumi, lai atvieglotu 
pielāgošanos jaunattīstības valstīs, 
pasākumi saistībā ar sociālajiem aspektiem, 
piemēram, elektroenerģijas cenu 
pieaugums mājsaimniecībās ar maziem un 
vidējiem ienākumiem. Šī proporcija ir 
ievērojami mazāka par plānotajiem valsts 
iestāžu tīrajiem ieņēmumiem no izsolēm, 
ņemot vērā, ka, iespējams, samazināsies 
ienākumi no uzņēmumu ienākuma 
nodokļiem. Turklāt izsoļu ieņēmumi 
jāizmanto Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvo izdevumu segšanai. Jāietver 
noteikumi par izsolēs iegūto līdzekļu 
izmantošanas uzraudzību. Šāds paziņojums 
neatbrīvo dalībvalstis no Līguma 88. panta 
3. punktā noteiktā pienākuma darīt 
zināmus konkrētus valsts pasākumus. 
Direktīva neskar jebkādu tādu turpmāku 
valsts atbalsta procedūru rezultātus, ko var 
veikt atbilstīgi Līguma 87. un 88. panta 
noteikumiem.

pielāgošanās jomā, atjaunojamās enerģijas 
attīstība, lai sasniegtu ES mērķi — līdz 
2020. gadam panākt, ka 20 % no 
izmantotās enerģijas ir atjaunojamā 
enerģija —, centieni izpildīt ES 
apņemšanos līdz 2020. gadam palielināt 
energoefektivitāti par 20 %, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu uztveršana un 
ģeoloģiska uzglabāšana, iemaksas Pasaules 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas fondā, pasākumi mežu izciršanas 
novēršanai, pasākumi, lai atvieglotu 
pielāgošanos jaunattīstības valstīs, 
pasākumi saistībā ar sociālajiem aspektiem, 
piemēram, elektroenerģijas cenu 
pieaugums mājsaimniecībās ar maziem un 
vidējiem ienākumiem. Turklāt izsoļu 
ieņēmumi jāizmanto Kopienas sistēmas 
pārvaldības administratīvo izdevumu 
segšanai. Jāietver noteikumi par izsolēs 
iegūto līdzekļu izmantošanas uzraudzību. 
Šāds paziņojums neatbrīvo dalībvalstis no 
Līguma 88. panta 3. punktā noteiktā 
pienākuma darīt zināmus konkrētus valsts 
pasākumus. Direktīva neskar jebkādu tādu 
turpmāku valsts atbalsta procedūru 
rezultātus, ko var veikt atbilstīgi Līguma 
87. un 88. panta noteikumiem. Lai 
atbalstītu mežu izciršanas novēršanu un 
citus ilgtspējīgus mežsaimniecības 
projektus un pasākumus, ar ieņēmumiem 
no kvotu izsoles jāpapildina efektīvi tirgus 
instrumenti, piemēram, tādi, kas iekārtu 
operatoriem Kopienas sistēmā ļauj 
izmantot mežsaimniecības pasākumos 
iegūtus oglekļa dioksīda kredītus.

Or. en

Pamatojums

Procentuālais rādītājs 20 % ir jāpalielina līdz 50 %, lai veicinātu jauninājumus attiecībā uz 
piemērošanos klimata pārmaiņām. Turklāt tirgus instrumenti, piemēram, mežsaimniecības 
pasākumos iegūti oglekļa dioksīda kredīti ir visefektīvākais veids, kā rosināt nepieciešamos 
stimulus un ieguldījumus jaunattīstības valstīs, lai cīnītos ar mežu izciršanu un iesaistītu tās 
ilgtspējīgos meža atjaunošanas un apmežošanas projektos un pasākumos.
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Grozījums Nr. 100
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, ko 
velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir 
lietderīgi vismaz 20 % no kvotu izsoļu 
ieņēmumiem izmantot šādiem mērķiem: 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei, finansējums pētniecībai 
un attīstībai emisiju samazināšanas un 
pielāgošanās jomā, atjaunojamās enerģijas 
attīstība, lai sasniegtu ES mērķi — līdz 
2020. gadam panākt, ka 20 % no 
izmantotās enerģijas ir atjaunojamā 
enerģija —, centieni izpildīt ES 
apņemšanos līdz 2020. gadam palielināt 
energoefektivitāti par 20 %, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu uztveršana un 
ģeoloģiska uzglabāšana, iemaksas Pasaules 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas fondā, pasākumi mežu izciršanas 
novēršanai, pasākumi, lai atvieglotu 
pielāgošanos jaunattīstības valstīs, 
pasākumi saistībā ar sociālajiem aspektiem, 
piemēram, elektroenerģijas cenu 
pieaugums mājsaimniecībās ar maziem un 
vidējiem ienākumiem. Šī proporcija ir 
ievērojami mazāka par plānotajiem valsts 
iestāžu tīrajiem ieņēmumiem no izsolēm, 
ņemot vērā, ka, iespējams, samazināsies 
ienākumi no uzņēmumu ienākuma 
nodokļiem. Turklāt izsoļu ieņēmumi 
jāizmanto Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvo izdevumu segšanai. Jāietver 
noteikumi par izsolēs iegūto līdzekļu 
izmantošanas uzraudzību. Šāds paziņojums 
neatbrīvo dalībvalstis no Līguma 88. panta 
3. punktā noteiktā pienākuma darīt 
zināmus konkrētus valsts pasākumus.

(15) Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, ko 
velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir
lietderīgi vismaz 50 % no kvotu izsoļu 
ieņēmumiem izmantot šādiem mērķiem: 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei, finansējums pētniecībai 
un attīstībai emisiju samazināšanas un 
pielāgošanās jomā, atjaunojamās enerģijas 
attīstība, lai sasniegtu ES mērķi — līdz 
2020. gadam panākt, ka 20 % no 
izmantotās enerģijas ir atjaunojamā 
enerģija —, centieni izpildīt ES 
apņemšanos līdz 2020. gadam palielināt 
energoefektivitāti par 20 %, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu uztveršana un 
ģeoloģiska uzglabāšana, iemaksas Pasaules 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas fondā, pasākumi mežu izciršanas 
novēršanai, pasākumi, lai atvieglotu 
pielāgošanos jaunattīstības valstīs, 
pasākumi saistībā ar sociālajiem aspektiem, 
piemēram, elektroenerģijas cenu 
pieaugums mājsaimniecībās ar maziem un 
vidējiem ienākumiem. Šī proporcija ir 
ievērojami mazāka par plānotajiem valsts 
iestāžu tīrajiem ieņēmumiem no izsolēm, 
ņemot vērā, ka, iespējams, samazināsies 
ienākumi no uzņēmumu ienākuma 
nodokļiem. Turklāt izsoļu ieņēmumi 
jāizmanto Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvo izdevumu segšanai. Jāietver 
noteikumi par izsolēs iegūto līdzekļu 
izmantošanas uzraudzību. Šāds paziņojums 
neatbrīvo dalībvalstis no Līguma 88. panta 
3. punktā noteiktā pienākuma darīt 
zināmus konkrētus valsts pasākumus. 
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Direktīva neskar jebkādu tādu turpmāku 
valsts atbalsta procedūru rezultātus, ko var 
veikt atbilstīgi Līguma 87. un 88. panta 
noteikumiem.

Direktīva neskar jebkādu tādu turpmāku 
valsts atbalsta procedūru rezultātus, ko var 
veikt atbilstīgi Līguma 87. un 88. panta 
noteikumiem.

Or. fr

Pamatojums

ES jāspēj veikt lielākus ieguldījumus ar enerģētiku saistītajās un CO 2 emisiju samazināšanas 
tehnoloģijās, lai radītu iespēju samazināt emisijas, sākot šobrīd  un līdz 2050. gadam. Ja 
ieņēmumi tiktu  izmantoti pilnā apmērā Kopienas līmenī, Eiropas pētniecība varētu efektīvi 
darboties un konkurēt, piemēram, ar Amerikas Savienotajām Valstīm un Japānu.

Grozījums Nr. 101
Anders Wijkman

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, ko 
velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir 
lietderīgi vismaz 20 % no kvotu izsoļu 
ieņēmumiem izmantot šādiem mērķiem: 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei, finansējums pētniecībai 
un attīstībai emisiju samazināšanas un 
pielāgošanās jomā, atjaunojamās enerģijas 
attīstība, lai sasniegtu ES mērķi — līdz 
2020. gadam panākt, ka 20 % no 
izmantotās enerģijas ir atjaunojamā 
enerģija —, centieni izpildīt ES 
apņemšanos līdz 2020. gadam palielināt 
energoefektivitāti par 20 %, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu uztveršana un 
ģeoloģiska uzglabāšana, iemaksas Pasaules 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas fondā, pasākumi mežu izciršanas 
novēršanai, pasākumi, lai atvieglotu 
pielāgošanos jaunattīstības valstīs, 
pasākumi saistībā ar sociālajiem aspektiem, 
piemēram, elektroenerģijas cenu 

(15) Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, ko 
velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir 
lietderīgi vismaz 50 % no kvotu izsoļu 
ieņēmumiem izmantot šādiem mērķiem: 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei, finansējums pētniecībai 
un attīstībai emisiju samazināšanas un 
pielāgošanās jomā, atjaunojamās enerģijas 
attīstība, lai sasniegtu ES mērķi — līdz 
2020. gadam panākt, ka 20 % no 
izmantotās enerģijas ir atjaunojamā 
enerģija —, centieni izpildīt ES 
apņemšanos līdz 2020. gadam palielināt 
energoefektivitāti par 20 %, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu uztveršana un 
ģeoloģiska uzglabāšana, iemaksas Pasaules 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas fondā, pasākumi mežu izciršanas 
novēršanai, pasākumi, lai atvieglotu 
pielāgošanos jaunattīstības valstīs, 
pasākumi saistībā ar sociālajiem aspektiem, 
piemēram, elektroenerģijas cenu 
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pieaugums mājsaimniecībās ar maziem un 
vidējiem ienākumiem. Šī proporcija ir 
ievērojami mazāka par plānotajiem valsts 
iestāžu tīrajiem ieņēmumiem no izsolēm, 
ņemot vērā, ka, iespējams, samazināsies 
ienākumi no uzņēmumu ienākuma 
nodokļiem. Turklāt izsoļu ieņēmumi 
jāizmanto Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvo izdevumu segšanai. Jāietver 
noteikumi par izsolēs iegūto līdzekļu 
izmantošanas uzraudzību. Šāds paziņojums 
neatbrīvo dalībvalstis no Līguma 88. panta 
3. punktā noteiktā pienākuma darīt 
zināmus konkrētus valsts pasākumus. 
Direktīva neskar jebkādu tādu turpmāku 
valsts atbalsta procedūru rezultātus, ko var 
veikt atbilstīgi Līguma 87. un 88. panta 
noteikumiem.

pieaugums mājsaimniecībās ar maziem un 
vidējiem ienākumiem. Šī proporcija ir 
ievērojami mazāka par plānotajiem valsts 
iestāžu tīrajiem ieņēmumiem no izsolēm, 
ņemot vērā, ka, iespējams, samazināsies 
ienākumi no uzņēmumu ienākuma 
nodokļiem. Turklāt izsoļu ieņēmumi 
jāizmanto Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvo izdevumu segšanai. Jāietver 
noteikumi par izsolēs iegūto līdzekļu 
izmantošanas uzraudzību. Šāds paziņojums 
neatbrīvo dalībvalstis no Līguma 88. panta 
3. punktā noteiktā pienākuma darīt 
zināmus konkrētus valsts pasākumus. 
Direktīva neskar jebkādu tādu turpmāku 
valsts atbalsta procedūru rezultātus, ko var 
veikt atbilstīgi Līguma 87. un 88. panta 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, ko 
velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir 
lietderīgi vismaz 20 % no kvotu izsoļu 
ieņēmumiem izmantot šādiem mērķiem: 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei, finansējums pētniecībai 
un attīstībai emisiju samazināšanas un 
pielāgošanās jomā, atjaunojamās enerģijas 
attīstība, lai sasniegtu ES mērķi — līdz 
2020. gadam panākt, ka 20 % no 
izmantotās enerģijas ir atjaunojamā 
enerģija —, centieni izpildīt ES 
apņemšanos līdz 2020. gadam palielināt 
energoefektivitāti par 20 %, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu uztveršana un 

(15) Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, ko 
velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir 
lietderīgi vismaz 20 % no kvotu izsoļu 
ieņēmumiem izmantot šādiem mērķiem:  
pielāgošanās klimata pārmaiņu ietekmei, 
finansējums pētniecībai un attīstībai, 
atjaunojamās enerģijas attīstība, lai 
sasniegtu ES mērķi — līdz 2020. gadam 
panākt, ka 20 % no izmantotās enerģijas ir 
atjaunojamā enerģija —, centieni izpildīt 
ES apņemšanos līdz 2020. gadam palielināt 
energoefektivitāti par 20 %, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu uztveršana un 
ģeoloģiska uzglabāšana, iemaksas Pasaules 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas fondā20, pasākumi mežu 
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ģeoloģiska uzglabāšana, iemaksas Pasaules 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas fondā20, pasākumi mežu 
izciršanas novēršanai, pasākumi, lai 
atvieglotu pielāgošanos jaunattīstības 
valstīs, pasākumi saistībā ar sociālajiem 
aspektiem, piemēram, elektroenerģijas 
cenu pieaugums mājsaimniecībās ar 
maziem un vidējiem ienākumiem. Šī 
proporcija ir ievērojami mazāka par 
plānotajiem valsts iestāžu tīrajiem 
ieņēmumiem no izsolēm, ņemot vērā, ka, 
iespējams, samazināsies ienākumi no 
uzņēmumu ienākuma nodokļiem. Turklāt 
izsoļu ieņēmumi jāizmanto Kopienas 
sistēmas pārvaldības administratīvo 
izdevumu segšanai. Jāietver noteikumi par 
izsolēs iegūto līdzekļu izmantošanas 
uzraudzību. Šāds paziņojums neatbrīvo 
dalībvalstis no Līguma 88. panta 3. punktā 
noteiktā pienākuma darīt zināmus 
konkrētus valsts pasākumus. Direktīva 
neskar jebkādu tādu turpmāku valsts 
atbalsta procedūru rezultātus, ko var veikt 
atbilstīgi Līguma 87. un 88. panta 
noteikumiem.

izciršanas novēršanai, pasākumi, lai 
atvieglotu pielāgošanos jaunattīstības 
valstīs, pasākumi saistībā ar sociālajiem 
aspektiem, piemēram, elektroenerģijas 
cenu pieaugums mājsaimniecībās ar 
maziem un vidējiem ienākumiem. Šī 
proporcija ir ievērojami mazāka par 
plānotajiem valsts iestāžu tīrajiem 
ieņēmumiem no izsolēm, ņemot vērā, ka, 
iespējams, samazināsies ienākumi no 
uzņēmumu ienākuma nodokļiem. Turklāt 
izsoļu ieņēmumi jāizmanto Kopienas 
sistēmas pārvaldības administratīvo 
izdevumu segšanai. Jāietver noteikumi par 
izsolēs iegūto līdzekļu izmantošanas 
uzraudzību. Šāds paziņojums neatbrīvo 
dalībvalstis no Līguma 88. panta 3. punktā 
noteiktā pienākuma darīt zināmus 
konkrētus valsts pasākumus. Direktīva 
neskar jebkādu tādu turpmāku valsts 
atbalsta procedūru rezultātus, ko var veikt 
atbilstīgi Līguma 87. un 88. panta 
noteikumiem.

20 COM(2006) 583 galīgā redakcija, 2006. 
gada 6. oktobris.

20COM(2006) 583 galīgā redakcija, 2006. 
gada 6. oktobris.

Or. pl

Pamatojums

Svarīgāk  būtu  izsoļu ieņēmumus izmantot  klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai, nevis  
lai apkarotu hipotētiskos  iemeslus, kuri vēl nav zinātniski pierādīti.  Klimata pārmaiņu 
iemesli nav pietiekami izpētīti un, iespējams, ir cikliska rakstura.
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Grozījums Nr. 103
Antonio De Blasio

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, ko 
velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir 
lietderīgi vismaz 20 % no kvotu izsoļu 
ieņēmumiem izmantot šādiem mērķiem: 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei, finansējums pētniecībai 
un attīstībai emisiju samazināšanas un 
pielāgošanās jomā, atjaunojamās enerģijas 
attīstība, lai sasniegtu ES mērķi — līdz 
2020. gadam panākt, ka 20 % no 
izmantotās enerģijas ir atjaunojamā 
enerģija —, centieni izpildīt ES 
apņemšanos līdz 2020. gadam palielināt 
energoefektivitāti par 20 %, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu uztveršana un 
ģeoloģiska uzglabāšana, iemaksas Pasaules 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas fondā1, pasākumi mežu izciršanas 
novēršanai, pasākumi, lai atvieglotu 
pielāgošanos jaunattīstības valstīs, 
pasākumi saistībā ar sociālajiem aspektiem, 
piemēram, elektroenerģijas cenu 
pieaugums mājsaimniecībās ar maziem un 
vidējiem ienākumiem. Šī proporcija ir 
ievērojami mazāka par plānotajiem valsts 
iestāžu tīrajiem ieņēmumiem no izsolēm, 
ņemot vērā, ka, iespējams, samazināsies 
ienākumi no uzņēmumu ienākuma 
nodokļiem. Turklāt izsoļu ieņēmumi 
jāizmanto Kopienas sistēmas pārvaldības 
administratīvo izdevumu segšanai. Jāietver 
noteikumi par izsolēs iegūto līdzekļu 
izmantošanas uzraudzību. Šāds paziņojums 
neatbrīvo dalībvalstis no Līguma 88. panta 
3. punktā noteiktā pienākuma darīt 
zināmus konkrētus valsts pasākumus. 
Direktīva neskar jebkādu tādu turpmāku 
valsts atbalsta procedūru rezultātus, ko var 

(15) Ņemot vērā ievērojamos pūliņus, ko 
velta, lai apkarotu klimata pārmaiņas un 
pielāgotos to nenovēršamajai ietekmei, ir 
lietderīgi 20 % no kvotu izsoļu 
ieņēmumiem izmantot šādiem mērķiem: 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei, finansējums pētniecībai 
un attīstībai emisiju samazināšanas un 
pielāgošanās jomā, atjaunojamās enerģijas 
attīstība, lai sasniegtu ES mērķi — līdz 
2020. gadam panākt, ka 20 % no 
izmantotās enerģijas ir atjaunojamā 
enerģija —, centieni izpildīt ES 
apņemšanos līdz 2020. gadam palielināt 
energoefektivitāti par 20 %, siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu uztveršana un 
ģeoloģiska uzglabāšana, iemaksas Pasaules 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas fondā1, pasākumi mežu izciršanas 
novēršanai, pasākumi, lai atvieglotu 
pielāgošanos jaunattīstības valstīs, 
pasākumi saistībā ar sociālajiem aspektiem, 
piemēram, elektroenerģijas cenu 
pieaugums mājsaimniecībās ar maziem un 
vidējiem ienākumiem. Šī proporcija ir 
ievērojami mazāka par plānotajiem valsts 
iestāžu tīrajiem ieņēmumiem no izsolēm, 
ņemot vērā, ka, iespējams, samazināsies 
ienākumi no uzņēmumu ienākuma 
nodokļiem. Turklāt izsoļu ieņēmumi 
galvenokārt jāizmanto, lai  finansētu un 
veicinātu ieguldījumus, kuru mērķis ir 
emisiju samazināšana, un Kopienas 
sistēmas pārvaldības administratīvo 
izdevumu segšanai. Jāietver noteikumi par 
izsolēs iegūto līdzekļu izmantošanas 
uzraudzību. Šāds paziņojums neatbrīvo 
dalībvalstis no Līguma 88. panta 3. punktā 
noteiktā pienākuma darīt zināmus 
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veikt atbilstīgi Līguma 87. un 88. panta
noteikumiem.

konkrētus valsts pasākumus. Direktīva 
neskar jebkādu tādu turpmāku valsts 
atbalsta procedūru rezultātus, ko var veikt 
atbilstīgi Līguma 87. un 88. panta 
noteikumiem.

Or. hu

Grozījums Nr. 104
Jens Holm

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Lai nodrošinātu līdzsvaru starp ES 
un trešās valstīs īstenotajiem 
pasākumiem, ar kuriem apkaro klimata 
pārmaiņas un pielāgojas to ietekmei, 50 % 
no emisiju izsoļu ienākumiem ir jāiegulda 
ES un atlikušie līdzekļi jaunattīstības 
valstīs, ņemot vērā to neaizsargātību pret 
klimata pārmaiņām, ierobežotos līdzekļus 
šīs problēmas risināšanai un rūpnieciski 
attīstīto valstu vēsturisko atbildību par tās 
radīšanu.

Or. en

Pamatojums

Jaunattīstības valstīm nāksies neproporcionāli ciest no klimata pārmaiņām, lai arī vēsturiski 
tās ir maz veicinājušas šīs problēmas attīstību. Tām bieži trūkst līdzekļu, lai finansētu riska 
samazināšanas pasākumus.  Šo iemeslu pēc būtu vēlams emisiju izsoļu ieņēmumus sadalīt 
starp jaunattīstības valstīm un ES projektiem.
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Grozījums Nr. 105
Jens Holm

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) Lai veicinātu projektu līdzsvarotu 
un rentablu sadalījumu trešās valstīs un 
visu 15. apsvērumā minēto pasākumu 
paraugprakses izplatību, ir jānosaka 
mehānisms, kā efektīvi apmainīties ar 
informāciju par dažādu dalībvalstu 
īstenotajiem projektiem.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski, lai dalībvalstu projekti 10. panta 3. punktā minēto saistību izpildei tiek labi 
koordinēti, lai nodrošinātu, ka līdzekļus piešķir vajadzīgākajiem un efektīvākajiem projektiem 
un tie nepārklājas.

Grozījums Nr. 106
Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Ņemot vērā pasaules mežu 
izciršanas apjomu un straujumu ir svarīgi 
ļaut iekārtu operatoriem izmantot 
kredītus, kas attiecas uz meži izciršanas 
novēršanas un apmežošanas, kā arī mežu 
atjaunošanas projektiem un pasākumiem 
jaunattīstības valstīs, un nodrošināt, ka 
ieņēmumi no izsolēm Kopienas sistēmā 
tiek izmantoti veiktspējas palielināšanas 
atbalstam jaunattīstības valstīs, lai 
nodrošinātu šo valstu mežsaimniecības 
projektu un pasākumu ticamību 
starptautiskajā  oglekļa tirgū.  Turklāt ES 
jāstrādā, lai izveidotu starptautiski atzītu 
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sistēmu mežu izciršanas samazināšanai 
un apmežošanas un mežu atjaunošanas 
palielināšanai. Ieņēmumi dalībvalstīm ir 
jāiegulda ES vai starptautiskā fondā, 
pamatojoties uz brīvprātīgu koalīciju, lai 
atbalstītu veiktspējas palielināšanu.

Or. en

Pamatojums

Tirgus instrumenti, piemēram, mežsaimniecības pasākumos iegūti oglekļa dioksīda kredīti ir 
visefektīvākais veids, kā rosināt nepieciešamos stimulus un ieguldījumus jaunattīstības valstīs, 
lai cīnītos ar mežu izciršanu un iesaistītu tās ilgtspējīgos meža atjaunošanas un apmežošanas 
projektos un pasākumos. Emisiju kvotu izsoļu ieņēmumu finansējums ir jāizmanto, lai 
atbalstītu veiktspējas palielināšanu, kas veidos pamatu ticamiem tirgū balstītiem mežu 
izciršanas novēršanas un apmežošanas, kā arī mežu atjaunošanas projektiem un pasākumiem 
jaunattīstības valstīs.

Grozījums Nr. 107
Anders Wijkman

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Ņemot vērā pasaules mežu 
izciršanas apmērus un straujumu ir 
svarīgi ieņēmumus no izsolēm Kopienas 
sistēmā  izmantot, lai samazinātu mežu 
izciršanu un palielinātu ilgtspējīgu 
apmežošanu un mežu atjaunošanu. 
Turklāt ES jāstrādā, lai izveidotu 
starptautiski atzītu sistēmu mežu 
izciršanas samazināšanai un 
apmežošanas un mežu atjaunošanas 
palielināšanai. Ieņēmumi dalībvalstīm ir 
jāiegulda ES vai starptautiskā fondā, 
pamatojoties uz brīvprātīgu koalīciju, lai 
līdzekļus efektīvi sadalītu šiem un citiem 
mērķiem starptautiskā mērogā.

Or. en
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Grozījums Nr. 108
Linda McAvan, Eluned Morgan

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Enerģija ir cilvēku pamatvajadzība 
tomēr arvien lielāks skaits ES iedzīvotāju 
nav spējīgi apmaksāt savus rēķinus par 
enerģiju un izjūt enerģijas cenu izraisīto 
nabadzību. Visvairāk tā skar mazāk 
izsargātus patērētājus, tostarp vecāka 
gadagājuma cilvēkus, invalīdus un 
mājsaimniecības ar maziem ienākumiem.  
Tādēļ dalībvalstīm ir jāizstrādā valsts 
rīcības plāni, lai mazinātu enerģijas  cenu 
izraisīto nabadzību un nodrošinātu mazāk 
aizsargātiem patērētājiem nepieciešamo 
energoapgādi. Daļa no izsoļu 
ieņēmumiem ir jāizmanto  pasākumiem, 
lai mazinātu enerģijas cenu izraisīto 
nabadzību.

Or. en

Pamatojums

Izsoļu ieņēmumi ir jāizmanto, lai mazinātu enerģijas cenu izraisīto nabadzību.

Grozījums Nr. 109
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Ņemot vērā, ka izsoļu ieņēmumi, 
kas paredzēti mežu izciršanas novēršanai 
un apmežošanai, kā arī mežu 
atjaunošanai, nebūs pietiekami, lai 
pārtrauktu mežu izciršanu, varētu būt 
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nepieciešami papildpasākumi.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams reāls skatījums  un nav jāuzskata, ka minētās problēmas atrisinās  20 % 
līdzekļu no izsoļu ieņēmumiem.

Grozījums Nr. 110
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka 
nozares dalībnieki var augstākas CO2 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā; 
bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, jo 
pietiekams stimuls jau ir pats fakts, ka par 
uzglabātajām emisijām kvotas nav 
jānodod. Elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām var piešķirt bezmaksas kvotas 
par siltumenerģiju, kas saražota, 
izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerāciju (kā definēts Direktīvā 
2004/8/EK), ja bezmaksas kvotas piešķir 
par šāda veida siltumenerģiju, kas 
saražota iekārtās citās nozarēs; tas tāpēc, 
lai izvairītos no konkurences kropļošanas.

(16) Emisiju tirdzniecība ir instruments, 
kam jāpalīdz sasniegt CO2 samazināšanas 
mērķi ar minimālām izmaksām. Emisijas 
kvotu piešķiršana bez maksas, 
pamatojoties uz standartiem un patieso 
ražošanas apjomu, rada nepieciešamo 
stimulu efektivitātes uzlabošanai. 
Tādējādi varētu ierobežot emisiju 
tirdzniecības radītos izdevumus gan 
iesaistītajām iekārtām, gan netiešā veidā 
patērētājiem, pazeminot CO2 emisiju 
samazināšanas finansiālās vajadzības 
saskaņā ar noteikto mērķi. Līdz ar to 
saskaņā ar KLP joprojām atļautās CO2
emisijas nerada izdevumus Kopienai. 
Izdevumi radīsies tikai tad, kad šīm 
emisijām piemēros turpmāku stingrāku 
samazināšanas mērķi. Šāds ierobežojums 
nekādā gadījumā neapdraud klimata 
pārmaiņu politikas mērķus. CO2 emisijas 
samazinājuma mērķa sasniegšanu var 
nodrošināt, standartus nosakot pareizi. 
Paredzētā iespēja turpmākajos gados 
standartus samazināt dod pārliecību par 
iespēju patiešām sasniegt kopējā 
samazinājuma mērķi. Tāpēc no 2013. gada 
visās nozarēs un visam laika posmam 
visas kvotas jāpiešķir bez maksas, 
pamatojoties uz kritērijiem un faktisko 
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ražošanas apjomu.

Or. en

Pamatojums

Izsoles nav labākais veids, kā izveidot izdevīgu un efektīvu emisiju tirdzniecības sistēmu, kura 
patiesi palīdzētu sasniegt emisiju samazināšanas mērķus ar iespējami nelielām izmaksām. 
Labāka ir kvotu piešķiršana, pamatojoties uz standartiem un patieso ražošanas apjomu, jo tā 
nodrošina ekoloģisko efektivitāti par minimālām izmaksām, kā to apliecina arī nesenais 
IFIEC uzdevumā veiktais ECOFYS pētījums.

Grozījums Nr. 111
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka 
nozares dalībnieki var augstākas CO2
izmaksas iekļaut ražojuma cenā; 
bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, jo 
pietiekams stimuls jau ir pats fakts, ka par 
uzglabātajām emisijām kvotas nav 
jānodod. Elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām var piešķirt bezmaksas kvotas par 
siltumenerģiju, kas saražota, izmantojot 
augstas efektivitātes koģenerāciju (kā 
definēts Direktīvā 2004/8/EK), ja 
bezmaksas kvotas piešķir par šāda veida 
siltumenerģiju, kas saražota iekārtās citās 
nozarēs; tas tāpēc, lai izvairītos no 
konkurences kropļošanas.

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka 
nozares dalībnieki var augstākas CO2
izmaksas iekļaut ražojuma cenā. 
Elektroenerģijas ražošanas iekārtām ir 
jāpiešķir bezmaksas kvotas par 
siltumenerģijas vai dzesēšanas ražošanu,
izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerāciju (kā definēts Direktīvā 
2004/8/EK), ja siltums vai dzesēšana tiek 
piegādāta iekārtām nozarēs, kurās 
iespējama oglekļa noplūde. Kvotu 
piešķiršana siltuma vai dzesēšanas 
ražotājiem ir tāda pati kā kvotu 
piešķiršana nozarēs, kuras izmanto 
siltumu vai dzesēšanu.

Or. en

Pamatojums

Vienlīdzīga attieksme pret iekārtām, kas ražo siltumu vai dzesēšanu. CCS nepieciešams 
pagaidu stimuls  tāpēc nedrīkst izslēgt no bezmaksas kvotu piešķiršanas.
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Grozījums Nr. 112
Caroline Lucas

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka 
nozares dalībnieki var augstākas CO2
izmaksas iekļaut ražojuma cenā; 
bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, jo 
pietiekams stimuls jau ir pats fakts, ka par 
uzglabātajām emisijām kvotas nav 
jānodod. Elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām var piešķirt bezmaksas kvotas 
par siltumenerģiju, kas saražota, 
izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerāciju (kā definēts Direktīvā 
2004/8/EK), ja bezmaksas kvotas piešķir 
par šāda veida siltumenerģiju, kas 
saražota iekārtās citās nozarēs; tas tāpēc, 
lai izvairītos no konkurences kropļošanas.

(16) Tāpēc no 2013. gada visās nozarēs
visas kvotas izsolīs, papildus ieviešot arī 
kvotu importa prasību (AIR), un cita 
starpā ievērojot to, ka nozaru dalībnieki 
var augstākas CO2  izmaksas iekļaut 
ražojuma cenā gadījumā, ja kavējas 
visaptveroša starptautiskā nolīguma 
noslēgšana;

Or. en

Pamatojums

Oglekļa cena ir pilnībā jāiekļauj izstrādājumu cenā, lai virzītu tirgu uz klimatam draudzīgāku 
patēriņa modeli. Bezmaksas kvotu piešķiršana nozīmētu izjaukt tirgus mehānismu darbību, 
savukārt visu kvotu izsole pasargātu no lielas birokrātijas un nāktu par labu tiem, kuru 
sniegums ir vislabākais.  Ar ārvalstu kvotu importa prasību ir jānovērš oglekļa emisiju 
pārvirze un negodīgas konkurences draudi Eiropas uzņēmumiem no tām valstīm, kuras nav 
pievienojušās visaptverošam starptautiskam nolīgumam par klimata pārmaiņām.

Grozījums Nr. 113
Jens Holm

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas (16) Tāpēc no 2013. gada visas kvotas 
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nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka 
nozares dalībnieki var augstākas CO2
izmaksas iekļaut ražojuma cenā; 
bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, jo 
pietiekams stimuls jau ir pats fakts, ka par 
uzglabātajām emisijām kvotas nav 
jānodod. Elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām var piešķirt bezmaksas kvotas 
par siltumenerģiju, kas saražota, 
izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerāciju (kā definēts Direktīvā 
2004/8/EK), ja bezmaksas kvotas piešķir 
par šāda veida siltumenerģiju, kas 
saražota iekārtās citās nozarēs; tas tāpēc, 
lai izvairītos no konkurences kropļošanas.

izsolīs un bezmaksas kvotas vairs netiks 
piešķirtas oglekļa uztveršanai un 
uzglabāšanai, jo pietiekams stimuls jau ir 
pats fakts, ka par uzglabātajām emisijām 
kvotas nav jānodod.

Or. en

Pamatojums

Visu kvotu izsolei ir nekavējoties jākļūst par vispārēju noteikumu. Tas ir jāparedz, lai 
uzņēmumiem būtu atbilstīgs stimuls ierobežot vides izmaksas, kuras radījusi to darbība. Ja 
citām nozarēm nepiešķir bezmaksas kvotas, nav vajadzības paredzēt īpašus noteikumus 
augstas efektivitātes koģenerācijai, kuri tai radītu netaisnīgus konkurences apstākļus 
salīdzinājumā ar komunālo apkuri un pašradīto enerģiju.

Grozījums Nr. 114
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka 
nozares dalībnieki var augstākas CO2
izmaksas iekļaut ražojuma cenā; 
bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, jo 
pietiekams stimuls jau ir pats fakts, ka par 
uzglabātajām emisijām kvotas nav 
jānodod. Elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām var piešķirt bezmaksas kvotas 

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka 
nozares dalībnieki var augstākas CO2
izmaksas iekļaut ražojuma cenā; 
bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, jo 
pietiekams stimuls jau ir pats fakts, ka par 
uzglabātajām emisijām kvotas nav 
jānodod.
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par siltumenerģiju, kas saražota, 
izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerāciju (kā definēts Direktīvā 
2004/8/EK), ja bezmaksas kvotas piešķir 
par šāda veida siltumenerģiju, kas 
saražota iekārtās citās nozarēs; tas tāpēc, 
lai izvairītos no konkurences kropļošanas.

Or. en

Pamatojums

Uz siltumenerģijas ražošanu „nejauši” nedrīkst attiecināt tos pašus noteikumus, ko uz 
elektroenerģijas ražošanu. Tas rada pretrunas un konkurences izkropļojumus.

Grozījums Nr. 115
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka 
nozares dalībnieki var augstākas CO2
izmaksas iekļaut ražojuma cenā; 
bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, jo 
pietiekams stimuls jau ir pats fakts, ka par 
uzglabātajām emisijām kvotas nav 
jānodod. Elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām var piešķirt bezmaksas kvotas 
par siltumenerģiju, kas saražota,
izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerāciju (kā definēts Direktīvā 
2004/8/EK), ja bezmaksas kvotas piešķir 
par šāda veida siltumenerģiju, kas 
saražota iekārtās citās nozarēs; tas tāpēc, 
lai izvairītos no konkurences kropļošanas.

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka 
nozares dalībnieki var augstākas CO2
izmaksas iekļaut ražojuma cenā; 
bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, jo 
pietiekams stimuls jau ir pats fakts, ka par 
uzglabātajām emisijām kvotas nav 
jānodod. Siltumenerģijas ražošanai, 
izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerāciju (kā definēts Direktīvā 
2004/8/EK), un kas paredzēta ekonomiski 
pamatotām siltuma vajadzībām, kā arī 
siltumenerģijai, ko piegādā tādai efektīvai 
komunālajai apkurei, kas atbilst 
pamatnostādnēm par valsts atbalstu vides 
aizsardzībai, piešķir bezmaksas kvotas, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi 
salīdzinājumā ar citiem siltumenerģijas 
ražotājiem, uz kuriem ES ETS neattiecas.

Or. en
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Pamatojums

Siltumenerģijas tirgū valda liela konkurence, un emisiju tirdzniecības sistēma neattiecas uz šī 
tirgus lielāko daļu, ko veido ar fosilo kurināmo darbināmi individuālie apkures katli. 
Komunālo apkures iekārtu izmaksas tāpēc nevar pārnest uz patērētājiem, kaut arī šīs iekārtas 
ir visefektīvākās attiecībā uz oglekļa dioksīda emisiju samazināšanu.  Lai izvairītos no emisiju 
pieauguma tajā siltumenerģijas tirgus daļā, uz kuru neattiecas emisiju tirdzniecības sistēma, 
uz šīm iekārtām jāattiecina tās pašas prasības, kādas attiecināmas uz rūpniecību tajos tirgos, 
uz kuriem iespējama oglekļa emisiju pārvirze.

Grozījums Nr. 116
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka 
nozares dalībnieki var augstākas CO2
izmaksas iekļaut ražojuma cenā; 
bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, jo 
pietiekams stimuls jau ir pats fakts, ka par 
uzglabātajām emisijām kvotas nav 
jānodod. Elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām var piešķirt bezmaksas kvotas par 
siltumenerģiju, kas saražota, izmantojot 
augstas efektivitātes koģenerāciju (kā 
definēts Direktīvā 2004/8/EK), ja 
bezmaksas kvotas piešķir par šāda veida 
siltumenerģiju, kas saražota iekārtās citās 
nozarēs; tas tāpēc, lai izvairītos no 
konkurences kropļošanas.

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka 
nozares dalībnieki var augstākas CO2
izmaksas iekļaut ražojuma cenā.
Elektroenerģijas ražošanas iekārtām var 
piešķirt bezmaksas kvotas par 
siltumenerģiju, kas saražota, izmantojot 
augstas efektivitātes koģenerāciju (kā 
definēts Direktīvā 2004/8/EK), tas tāpēc, 
lai izvairītos no konkurences kropļošanas 
lielāku CO2 izmaksu rezultātā.

Or. pl

Pamatojums

The requirements imposed on heat generation under the EU ETS must match those imposed 
on heat generation outside the EU ETS. Heat produced in cogeneration installations rated 
above 20 MW must compete with heat produced in installations rated below 20 MW which 
are not covered by the EU ETS. In order to prevent distortions of competition, the same 
conditions should apply to heat produced by high-efficiency cogeneration installations as to 
heat generated from other energy sources to which allowances are awarded free of charge or 
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which are supported in other ways outside the EU ETS. In order to avoid distortions of 
competition, allowances should be awarded free of charge for heat produced in high-
efficiency cogeneration installations.

Grozījums Nr. 117
Dan Jørgensen

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka 
nozares dalībnieki var augstākas CO2
izmaksas iekļaut ražojuma cenā; 
bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, jo 
pietiekams stimuls jau ir pats fakts, ka par 
uzglabātajām emisijām kvotas nav 
jānodod. Elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām var piešķirt bezmaksas kvotas par 
siltumenerģiju, kas saražota, izmantojot 
augstas efektivitātes koģenerāciju (kā 
definēts Direktīvā 2004/8/EK), ja 
bezmaksas kvotas piešķir par šāda veida 
siltumenerģiju, kas saražota iekārtās citās 
nozarēs; tas tāpēc, lai izvairītos no 
konkurences kropļošanas.

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka 
nozares dalībnieki var augstākas CO2
izmaksas iekļaut ražojuma cenā; 
bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, 
pamatojoties uz fosilā kurināmā emisijām,
jo pietiekams stimuls jau ir pats fakts, ka 
par uzglabātajām emisijām kvotas nav 
jānodod. Pasākumi, kas  sīki izklāsta 
nosacījumus, lai atbalstītu CO2 neitrālu 
kurināmo materiālu  emisiju uztveršanu 
un uzglabāšanu, ir jāīsteno saskaņotā 
veidā. Elektroenerģijas ražošanas iekārtām 
var piešķirt bezmaksas kvotas par 
siltumenerģiju, kas saražota, izmantojot 
augstas efektivitātes koģenerāciju (kā
definēts Direktīvā 2004/8/EK), ja 
bezmaksas kvotas piešķir par šāda veida 
siltumenerģiju, kas saražota iekārtās citās 
nozarēs; tas tāpēc, lai izvairītos no 
konkurences kropļošanas.

Or. en

Pamatojums

Līdzsadedzināšana kopā ar biomasu vai atkritumiem  termoelektrocentrālēs ir rentabla izvēle, 
lai palielinātu atjaunojamās enerģijas daļu Eiropā. Ir svarīgi nodrošināt, ka 
līdzsadedzināšana būtu pieņemama izvēle vienlaikus ar CCS. Tāpēc, lai nodrošinātu 
ieguldījumus CCS, ir svarīgi, ka būtu iespējams atbalstīt  CO2  neitrālu kurināmo materiālu  
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju uzglabāšanu, un kas nerada  siltumnīcas efektu 
uzraisošo gāzu emisijas atmosfērā.
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Grozījums Nr. 118
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka 
nozares dalībnieki var augstākas CO2
izmaksas iekļaut ražojuma cenā; 
bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, jo 
pietiekams stimuls jau ir pats fakts, ka par 
uzglabātajām emisijām kvotas nav 
jānodod. Elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām var piešķirt bezmaksas kvotas par 
siltumenerģiju, kas saražota, izmantojot 
augstas efektivitātes koģenerāciju (kā 
definēts Direktīvā 2004/8/EK), ja 
bezmaksas kvotas piešķir par šāda veida 
siltumenerģiju, kas saražota iekārtās citās 
nozarēs; tas tāpēc, lai izvairītos no 
konkurences kropļošanas.

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka  
nozares dalībnieki var augstākas CO2
samazināšanas izmaksas iekļaut  ražojuma 
cenā. Ja elektroenerģijas ražotāji ražo 
enerģiju apsildei vai dzesēšanai, 
izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerāciju kā noteikts Direktīvā 
2004/8/EK, elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām ir jāpiešķir bezmaksas kvotas par 
enerģijas ražošanu apsildei vai 
dzesēšanai, lai izvairītos no  konkurences 
kropļošanas lielāku CO2  izmaksu dēļ.

Or. en

Pamatojums

Precizēšanas labad.

Grozījums Nr. 119
Anders Wijkman

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka
nozares dalībnieki var augstākas CO2
izmaksas iekļaut ražojuma cenā; 

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē un pārējās nozarēs, kuras var 
augstākas CO2 izmaksas iekļaut ražojuma 
cenā, piemēram, aviācijas nozare un
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bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, jo 
pietiekams stimuls jau ir pats fakts, ka par 
uzglabātajām emisijām kvotas nav 
jānodod. Elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām var piešķirt bezmaksas kvotas par 
siltumenerģiju, kas saražota, izmantojot 
augstas efektivitātes koģenerāciju (kā 
definēts Direktīvā 2004/8/EK), ja 
bezmaksas kvotas piešķir par šāda veida 
siltumenerģiju, kas saražota iekārtās citās 
nozarēs; tas tāpēc, lai izvairītos no 
konkurences kropļošanas.

naftas pārstrādes iekārtas, visas kvotas 
izsolīs; bezmaksas kvotas vairs netiks 
piešķirtas oglekļa uztveršanai un 
uzglabāšanai, jo pietiekams stimuls jau ir 
pats fakts, ka par uzglabātajām emisijām 
kvotas nav jānodod. Elektroenerģijas 
ražošanas iekārtām var piešķirt bezmaksas 
kvotas par siltumenerģiju, kas saražota, 
izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerāciju (kā definēts Direktīvā 
2004/8/EK), ja bezmaksas kvotas piešķir 
par šāda veida siltumenerģiju, kas saražota 
iekārtās citās nozarēs; tas tāpēc, lai 
izvairītos no konkurences kropļošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Jerzy Buzek

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka 
nozares dalībnieki var augstākas CO2
izmaksas iekļaut ražojuma cenā; 
bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, jo 
pietiekams stimuls jau ir pats fakts, ka par 
uzglabātajām emisijām kvotas nav 
jānodod. Elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām var piešķirt bezmaksas kvotas par 
siltumenerģiju, kas saražota, izmantojot 
augstas efektivitātes koģenerāciju (kā 
definēts Direktīvā 2004/8/EK), ja 
bezmaksas kvotas piešķir par šāda veida 
siltumenerģiju, kas saražota iekārtās citās 
nozarēs; tas tāpēc, lai izvairītos no 
konkurences kropļošanas.

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka 
nozares dalībnieki var augstākas CO2
izmaksas iekļaut ražojuma cenā; 
bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, jo 
pietiekams stimuls jau ir pats fakts, ka par 
uzglabātajām emisijām kvotas nav 
jānodod. Elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām jāpiešķir bezmaksas kvotas par 
siltumenerģiju, kas saražota, izmantojot 
augstas efektivitātes koģenerāciju (kā 
definēts Direktīvā 2004/8/EK), ja 
bezmaksas kvotas piešķir par šāda veida 
siltumenerģiju, kas saražota iekārtās citās 
nozarēs; tas tāpēc, lai izvairītos no 
konkurences kropļošanas.

Or. pl
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Pamatojums

Bezmaksas kvotas attiecībā uz elektroenerģijas ražošanu ir jāpiešķir visiem elektroenerģijas 
ražotājiem, kas apkalpo augstas efektivitātes koģenerācijas iekārtas,  ne tikai elektroenerģijas 
ražotājiem 1. panta nozīmē.

Grozījums Nr. 121
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka 
nozares dalībnieki var augstākas CO2
izmaksas iekļaut ražojuma cenā; 
bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, jo 
pietiekams stimuls jau ir pats fakts, ka par 
uzglabātajām emisijām kvotas nav 
jānodod. Elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām var piešķirt bezmaksas kvotas par 
siltumenerģiju, kas saražota, izmantojot 
augstas efektivitātes koģenerāciju (kā 
definēts Direktīvā 2004/8/EK), ja 
bezmaksas kvotas piešķir par šāda veida 
siltumenerģiju, kas saražota iekārtās citās 
nozarēs; tas tāpēc, lai izvairītos no 
konkurences kropļošanas.

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka  
nozares dalībnieki var augstākas CO2
izmaksas iekļaut  ražojuma cenā.
Bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas 
oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas 
iekārtām, transportēšanas cauruļvadiem 
vai vietām, lai uzglabātu CO2 emisijas, 
kas radušās to darbības rezultātā, jo 
pietiekams stimuls CO2 uztveršanai un 
uzglabāšanai  jau ir pats fakts, ka par 
uzglabātajām emisijām, kuras pretējā 
gadījumā tiktu emitētas atmosfērā, kvotas 
nav nepieciešams nodot. Elektroenerģijas 
ražošanas iekārtām var piešķirt bezmaksas 
kvotas par siltumenerģiju, kas saražota, 
izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerāciju (kā definēts Direktīvā 
2004/8/EK), ja bezmaksas kvotas piešķir 
par šāda veida siltumenerģiju, kas saražota 
iekārtās citās nozarēs; tas tāpēc, lai 
izvairītos no konkurences kropļošanas.

Or. en

Pamatojums

Precizējums, ka bezmaksas kvotas nepiešķirs par emisijām, kas radušās emisiju uztveršanas, 
transportēšanas un uzglabāšanas rezultātā, bet, ka uzglabātais CO2 tiks ņemtas vērā 
uzraudzībā, un nebūs pamata nodot atbilstošu skaitu kvotu. Precizējums ir nepieciešams, lai 
stimulētu uztveršanu un uzglabāšanu.
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Grozījums Nr. 122
Péter Olajos

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka 
nozares dalībnieki var augstākas CO2
izmaksas iekļaut ražojuma cenā; 
bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, jo 
pietiekams stimuls jau ir pats fakts, ka par 
uzglabātajām emisijām kvotas nav 
jānodod. Elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām var piešķirt bezmaksas kvotas 
par siltumenerģiju, kas saražota, 
izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerāciju (kā definēts Direktīvā 
2004/8/EK), ja bezmaksas kvotas piešķir 
par šāda veida siltumenerģiju, kas 
saražota iekārtās citās nozarēs; tas tāpēc, 
lai izvairītos no konkurences kropļošanas.

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka 
nozares dalībnieki var augstākas CO2
izmaksas iekļaut ražojuma cenā; 
bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, jo 
pietiekams stimuls jau ir pats fakts, ka par 
uzglabātajām emisijām kvotas nav 
jānodod. Siltumenerģijas ražošanai, 
izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerāciju (kā definēts Direktīvā 
2004/8/EK), un kas paredzēta ekonomiski 
pamatotām siltuma vajadzībām, kā arī 
siltumenerģijai, ko piegādā tādai efektīvai 
komunālajai apkurei, kas atbilst 
pamatnostādnēm par valsts atbalstu vides 
aizsardzībai, piešķir bezmaksas kvotas, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi 
salīdzinājumā ar citiem siltumenerģijas 
ražotājiem, uz kuriem ES ETS neattiecas.

Or. en

Pamatojums

Siltumenerģijas tirgū valda liela konkurence, un emisiju tirdzniecības sistēma neattiecas uz šī 
tirgus lielāko daļu, ko veido ar fosilo kurināmo darbināmi individuālie apkures katli. Lai 
izvairītos no emisiju pieauguma tajā siltumenerģijas tirgus daļā, uz kuru neattiecas emisiju 
tirdzniecības sistēma, uz šīm iekārtām jāattiecina tās pašas prasības, kādas attiecināmas uz 
rūpniecību tajos tirgos, uz kuriem iespējama oglekļa emisiju pārvirze.
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Grozījums Nr. 123
Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka 
nozares dalībnieki var augstākas CO2
izmaksas iekļaut ražojuma cenā; 
bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, jo 
pietiekams stimuls jau ir pats fakts, ka par 
uzglabātajām emisijām kvotas nav 
jānodod. Elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām var piešķirt bezmaksas kvotas par 
siltumenerģiju, kas saražota, izmantojot 
augstas efektivitātes koģenerāciju (kā 
definēts Direktīvā 2004/8/EK), ja 
bezmaksas kvotas piešķir par šāda veida
siltumenerģiju, kas saražota iekārtās citās 
nozarēs; tas tāpēc, lai izvairītos no 
konkurences kropļošanas.

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka 
nozares dalībnieki var augstākas CO2 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā,  un, 
izņemot  vismaz 12 paraugspēkstacijas,
bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, jo 
pietiekams stimuls jau ir pats fakts, ka par 
uzglabātajām emisijām kvotas nav 
jānodod. Elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām var piešķirt bezmaksas kvotas par 
siltumenerģiju, kas saražota, izmantojot 
augstas efektivitātes koģenerāciju (kā 
definēts Direktīvā 2004/8/EK), ja 
bezmaksas kvotas piešķir par šāda veida 
siltumenerģiju, kas saražota iekārtās citās 
nozarēs; tas tāpēc, lai izvairītos no 
konkurences kropļošanas.

Or. de

Pamatojums

Komisijas ierosinātie stimuli nav pietiekami, lai garantētu vismaz 12 paraugspēkstaciju 
celtniecību.

Grozījums Nr. 124
Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka 
nozares dalībnieki var augstākas CO2
izmaksas iekļaut ražojuma cenā; 

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka 
nozares dalībnieki var augstākas CO2 
izmaksas iekļaut ražojuma cenā,  un, 
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bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, jo 
pietiekams stimuls jau ir pats fakts, ka par 
uzglabātajām emisijām kvotas nav 
jānodod. Elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām var piešķirt bezmaksas kvotas par 
siltumenerģiju, kas saražota, izmantojot 
augstas efektivitātes koģenerāciju (kā 
definēts Direktīvā 2004/8/EK), ja 
bezmaksas kvotas piešķir par šāda veida 
siltumenerģiju, kas saražota iekārtās citās 
nozarēs; tas tāpēc, lai izvairītos no 
konkurences kropļošanas.

izņemot  vismaz 12 paraugspēkstacijas,
bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, jo 
pietiekams stimuls jau ir pats fakts, ka par 
uzglabātajām emisijām kvotas nav 
jānodod. Elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām var piešķirt bezmaksas kvotas par 
siltumenerģiju, kas saražota, izmantojot 
augstas efektivitātes koģenerāciju (kā 
definēts Direktīvā 2004/8/EK), ja 
bezmaksas kvotas piešķir par šāda veida 
siltumenerģiju, kas saražota iekārtās citās 
nozarēs; tas tāpēc, lai izvairītos no 
konkurences kropļošanas.

Or. de

Pamatojums

Ir svarīgi, ka tiek testēti visi tehnoloģiskie paņēmieni attiecībā uz oglekļa uztveršanu, kā arī  
dažādi uzglabāšanas paņēmieni. Tāpēc ir vajadzīgas vismaz 12 paraugspēkstacijas.

Grozījums Nr. 125
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka 
nozares dalībnieki var augstākas CO2
izmaksas iekļaut ražojuma cenā; 
bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, jo 
pietiekams stimuls jau ir pats fakts, ka par 
uzglabātajām emisijām kvotas nav 
jānodod. Elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām var piešķirt bezmaksas kvotas par 
siltumenerģiju, kas saražota, izmantojot 
augstas efektivitātes koģenerāciju (kā 
definēts Direktīvā 2004/8/EK), ja 
bezmaksas kvotas piešķir par šāda veida 
siltumenerģiju, kas saražota iekārtās citās 

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka 
nozares dalībnieki var augstākas CO2
izmaksas iekļaut ražojuma cenā; 
bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, jo 
pietiekams stimuls jau ir pats fakts, ka par 
uzglabātajām emisijām kvotas nav 
jānodod. Elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām var piešķirt bezmaksas kvotas par 
siltumenerģiju, kas saražota, izmantojot 
augstas efektivitātes koģenerāciju (kā 
definēts Direktīvā 2004/8/EK), ja 
bezmaksas kvotas piešķir par šāda veida 
siltumenerģiju, kas saražota iekārtās citās 
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nozarēs; tas tāpēc, lai izvairītos no 
konkurences kropļošanas.

nozarēs; tas tāpēc, lai izvairītos no 
konkurences kropļošanas. Ja 
elektroenerģijas ražošana notiek augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtās, kas 
nav elektroenerģijas ražošanas iekārtas, 
sīki izstrādātā metodikā bezmaksas kvotu 
aprēķināšanai par siltumenerģiju saistībā 
ar šo elektroapgādi ir pilnībā jāņem vērā 
oglekļa ietaupījumi, kas saistīti ar augstas 
efektivitātes koģenerāciju.

Or. en

Pamatojums

Salīdzinošās novērtēšanas noteikumiem ir jānodrošina, ka pilnībā tiek ņemti vērā ieguvumi 
saistībā ar oglekļa ietaupījumiem koģenerācijā un ka augstas efektivitātes koģenerāciju 
neaizstāj ar mazefektīviem apkures katliem.

Grozījums Nr. 126
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tāpēc no 2013. gada elektroenerģijas 
nozarē visas kvotas izsolīs, ievērojot to, ka 
nozares dalībnieki var augstākas CO2
izmaksas iekļaut ražojuma cenā;
bezmaksas kvotas vairs netiks piešķirtas 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, jo 
pietiekams stimuls jau ir pats fakts, ka par 
uzglabātajām emisijām kvotas nav 
jānodod. Elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām var piešķirt bezmaksas kvotas par 
siltumenerģiju, kas saražota, izmantojot
augstas efektivitātes koģenerāciju (kā 
definēts Direktīvā 2004/8/EK), ja 
bezmaksas kvotas piešķir par šāda veida 
siltumenerģiju, kas saražota iekārtās citās 
nozarēs; tas tāpēc, lai izvairītos no 
konkurences kropļošanas.

(16) Bezmaksas kvotas vairs netiks 
piešķirtas oglekļa uztveršanai un 
uzglabāšanai, jo pietiekams stimuls jau ir 
pats fakts, ka par uzglabātajām emisijām 
kvotas nav jānodod. Elektroenerģijas 
ražošanas iekārtām var piešķirt bezmaksas 
kvotas par siltumenerģiju, kas saražota, 
izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerāciju (kā definēts Direktīvā 
2004/8/EK), ja bezmaksas kvotas piešķir 
par šāda veida siltumenerģiju, kas saražota 
iekārtās citās nozarēs; tas tāpēc, lai 
izvairītos no konkurences kropļošanas.
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Or. pl

Pamatojums

Ja emisiju kvotu izsoles tiek paplašināts, iekļaujot visu enerģētikas nozari, strauji pieaugs 
cena elektroenerģijai, kas saražota izmanotojot fosilo kurināmo.  Valstīs, kuru enerģētikas 
nozares ir balstītas uz fosilā kurināmā izmantošanu (piemēram, Polijā), sabiedrība un valsts 
ekonomika nespēs piemēroties cenu pieauguma ietekmei.

Grozījums Nr. 127
Caroline Lucas

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Galvenais ilgtermiņa stimuls 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai ir 
tāds, ka kvotas nebūs jānodod par 
pastāvīgi uzglabātajām C02 emisijām, kas 
radušās vai novērstas elektroenerģijas 
ražošanā.  Turklāt, lai paātrinātu pirmo 
komerciekārtu izmantošanu, ir jāizmanto 
ieņēmumi no izsolēm un jāpiešķir kvotas 
no jauno iekārtu rezervēm, lai finansētu 
garantēto atlīdzību par CO2 emisiju 
tonnām, kas uzglabātas vai novērstas, 
pirmajām šādām iekārtām ES vai jebkurā 
trešā valstī, kura ir ratificējusi nākamo 
starptautisko nolīgumu par klimata 
pārmaiņām, ar nosacījumu, ja ir 
nolīgums par intelektuālā īpašuma tiesību 
sadali attiecībā uz tehnoloģiju.

Or. en

Pamatojums

Papildinot referenta ierosināto grozījumu Nr. 4, atjaunojamās enerģijas  tehnoloģijas, kuras 
nav komerciāli testētas, ir iekļautas papildfinansējuma mehānismā. Vēja enerģijas jaunā 
jauda ir 180 GW līdz 2020.gadam  palīdzētu novērst emisiju daudzumu, kas atbilst 70 % no  
ierosinātā 21 % ETS  samazināšanas mērķa.  Atbalstot  plaša mēroga jauninājumus 
atjaunojamo enerģiju jomā, pastāv reāla iespēja ieviest tehnoloģijas, kuras dos nozīmīgu 
ieguldījumu mērķu sasniegšanā gan ES, gan starptautiskā līmenī. (Referenta uzsvērtās 
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izmaiņas grozījumā Nr. 4).

Grozījums Nr. 128
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Galvenais  ilgtermiņa stimuls 
oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai ir 
tāds, ka nav jānodod emisiju kvotas par 
pastāvīgi uzglabātājām oglekļa emisijām.. 
Turklāt izsoļu ieņēmumi ir jāizmanto, lai 
izveidotu 12 paraugspēkstacijas. 
Jaunajām iekārtām, kas iesaistās sistēmā, 
ir jāpiešķir papildkvotas no jauno iekārtu 
rezerves. Pauraugspēkstacijas jāizvēlas  
konkursa procedūrā, kuru ES līmenī 
organizē Komisija. Trešām valstīm, kuras 
ir ratificējušas nākamo starptautisko 
nolīgumu, arī ir jābūt piekļuvei ES 
atbalsta mehānismam.

Or. pl

Pamatojums

Aby zapewnić odpowiednie przejście między fazą badań i rozwoju a fazą konkurencyjności, 
niezbędny jest mechanizm wspierający finansowanie dla uzasadnienia i skomercjalizowania 
technologii CCS. System wsparcia oparty na ETS może dostarczyć takie finansowanie. Będzie 
on ograniczony w czasie, wysokości oraz określonej ilości projektów i powinien być 
przyznawany w drodze przetargu. Należy go tak zaplanować, aby wsparł wszystkie  
technologie CCS. Aby zapewnić odpowiednie wsparcie polityczne i społeczne, dostęp do 12 
zakładów demonstracyjnych dla stron trzecich oraz/lub państw trzecich nie powinien być 
automatyczny, a raczej być przedmiotem osobnego systemu wsparcia finansowania w ramach 
UE.

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 84/85 AM\732961LV.doc

LV

Grozījums Nr. 129
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Rūpniecības vajadzībām, komunālai 
apkurei vai citiem patērētājiem piegādātās 
siltumenerģijas ražošanai jāpiešķir 
bezmaksas kvotas tādā pašā apmērā kā 
tās, kas piešķirtas rūpniecības nozarēm. 
Siltumenerģijai, ko piegādā tādai 
komunālajai apkurei, kas atbilst 
pamatnostādnēm par valsts atbalstu vides 
aizsardzībai, jāpiešķir 100 % bezmaksas 
kvotas, lai nodrošinātu vienlīdzīgu 
attieksmi salīdzinājumā ar citiem 
siltumenerģijas ražotājiem, kuri nav 
iekļauti Kopienas sistēmā.

Or. en

Pamatojums

Uz siltumenerģijas ražošanu „nejauši” nedrīkst attiecināt tos pašus noteikumus, ko uz 
elektroenerģijas ražošanu. Tas rada pretrunas un konkurences izkropļojumus.

Grozījums Nr. 130
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Galvenais ilgtermiņa stimuls 
oglekļa uztveršanai un glabāšana ir tāds, 
ka kvotas nebūs jānodod par pastāvīgi 
uzglabātajām C02  emisijām. Turklāt, lai 
paātrinātu komerciālo iekārtu 
izmantošanu, ir jāizmanto ieņēmumi no 
izsolēm un jāpiešķir papildkvotas no 
jauno iekārtu rezerves pirmajām šāda 
veida 12 iekārtām ES, kura ir 

Adlib Express Watermark



AM\732961LV.doc 85/85 PE409.565v01-00

LV

kvalificējusies Komisijas organizētā 
konkursa procedūrā ES līmenī. ES 
atbalsta mehānismam ir jābūt arī 
pieejamam ikvienai trešai valstij, kura ir 
ratificējusi nākamo starptautisko 
nolīgumu par klimata pārmaiņām.

Or. en

Pamatojums

Atbalsta shēma, pamatojoties uz ETS, var sniegt finansējumu jauno tehnoloģiju vajadzībām. 
Finansējuma laiks, apjoms un projektu skaits  ir ierobežots. Ir arī jānorāda, ka finansējums 
jāpiešķir konkursa procesā, un tādā apmērā, lai to nodrošinātu  visām trim CCS 
tehnoloģijām. Lai nodrošinātu politisko un sabiedrības atbalstu, trešo pušu un/vai trešo 
valstu pieeja nav automātiski jāietver 12 paraugspēkstacijās, bet  gan jāattiecina uz ES  
papildfinansējumu.

Grozījums Nr. 131
Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Kvotas, kas atbilst 125 % no 
paredzētā ražošanas apjoma, ir jāpiešķir 
bezmaksas vismaz 12 paraugspēkstacijām, 
kurās uzstādītas oglekļa uztveršanas un 
uzglabāšanas tehnoloģijas. Kvotas 
jāpiešķir divus gadus pirms plānotās 
ražošanas uzsākšanas, un cik iespējams 
drīz  no 2013. gada.

Or. de

Pamatojums

Bezmaksas kvotu piešķiršana radīs savlaicīgu stimulu ieguldījumiem.
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